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 חולשמ ימדו ת"ומ חוררורו חולהושר םיריחמה



 ו שורו ביד
 סיקירפ ן[ה%א

 תיישעתל םיקחשמה :תילשעת יב רשקה

 םיבר םיקחשמ .ןימש קיתע אוה עונלוקה

 הישעת ומכ קוידב ,םיטרס לע םיססובמ

 םיקזזחתמ ,תוסוכ ,תוצלוח לש  המלש

 םינוש םירזיבאו | םיטישכת - ,תוחתפמ

 םירוביגה תויומד תא  םיאשונה םינושמו

 הוולמ יעונלוק טיהל לכ טעמכ .עונלוקהמ

 רשקה ,לבא וזה תונוכיזה תיישעתב

 ןאכ .רתוי הברה קודה בשחמה םיקחשמל

 טשוקמה ימוימו* ץפתב רבודמ אל רבכ

 תלוכיב רבודמ אלא ,טרסהמ תומדב רטועמו

 .הלועפב ליעפ ףתתשמ טעמכ תויהל
 םירקמ רפסמל םידע וליפא ונייה הנורחאל

 יטרסל וכפה בשחמה ירוביג םהב ,םיכופה
 ,בוחרה םחול ,ויראמ םיחאל הרק הז .עונלוק

 קלח .דועו םודל םג בורקב ,טבמוק לטרומ

 היזיולט תורדסב תובככמ םג תויומדהמ

 .םירחאו םי'ג ,קינוס ומכ תונוש

 תיישעת :רתוי דוע דמחנ רבד הרק ,הנהו

 9-6 םידומע ואר) טרס הרצי עונלוקה
 אבסה) םיעוצעצה םלוע לע טסבתמה
 .(םיבשחוממה םיקחשמה לש  אתבסו

 ,ןבומכו .טעמכ ירטסיה טיהלל ךפה טרסה

 בסוה טיהלה :תורקל יופצ היהש המ הרק
 .בשחמ קחשמל

 ןיעמ ,ילמיס דואמ והשמ ןאכ שי ,יתעדל
 ?םכתעד המו .ירוטסיה לגעמ תריגס

 .םכמ עומשל הכחמ

 יאר - אבה ןויליגב תוארתהל

 בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - 2000 ק'רכ
 סקיפרג לטיגיד רעש :תוחולו מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 ריש ימר :ישאר ךרוע ,8 רגיא אביקע :תכרעמה תבותכ
 ביבא-לת ריש היבצ :הנשמ תכרוע
 ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי
 61280 ביבא-לת .ינועבג ליג :םיעובק םיפתתשמ
 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ | יבא ,ףוסוליפ ןר ,בל ךליל ,רהז תימע

 03-6874267/8 .לט :םייונמ תקלחמ
 03-5373906 :סקפ .יפא ,רימא ,.יתיא :עובק םיקחשמ
 "ינועבצא" טספוא :סופד ראטס ,ישוי ,ינוי ,לבוי ,איג ,ץנב ,תרפא

 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה
 ללוכ ח"ש 180.- :הנשל יונמ ימד
 .מ"עמו הזירא ,ראוד ימד

 תורומש תויוכזה לכ +
 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה
 םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ
 .דבלב םימסרפמה תוירחאב

 1996 ראורבפ * 40 ןוילג *

 ןשוש יבג ,ןמנזור קראמ ,ןמשיפ

 יחצ ,רמוע ,2

 ורקו'גוק ידג :םוליצ
 טיבש .ד :ינושל ךרוע
 ןור לכימ :יפרג בוציע

 דוולא הרינ :הקיפרג
 ידובע בקעי :קוויש
 רוא הזילע :רדס

 ִך הנש - ק'רפ וו :תבשחוממ הקיפרגו רדס
 צא "5% טפירקסטסופ טלפ ,היציזופמיא

 יטלחהב םייעוצקמו םייתימא םיקירפ דג ו -ץ- ג - במ =

 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה

 134 'מעב םיעצבמל בל-ומיש

 ]ה
 םיועוקשיק

 85 \טעז8 א םש[[תםהכ :רעשב

 דחטשאפפא 57א1את 2 :רטסופב

 םיעובק םי 6
 תושדח

 אסא[ גכ :םירישכמ .

 דסצ 5ד08צ :עונלוק .6
 - תספדמ רוחבל ךיא :םלוג .0

 .'א קלח

 קירפ ינופוק .3
 המדרטניא .4

 ריעצה ןייטשקירפ .8

 םדומל ךירדמה :הירפסה .9

 תומלוא םאות :םינומיסא .9

 ואדיו

 יקחשמ תניפ :םניח יצח .0

 :פו גאו ג א5-ה

 תונא1 *

* ₪ 

 ךצאזהא *

 122 התא 420177 *

 סז כגצ אגא 5

 (י,צכיפ גכצ תאדשאפ *

* 5/1167 

 קזא .ם 4ה5 *

 תואיצמ :המודמ תואיצמ .2

 הרקי

 קירפ לע יונמ םישוע ןאכ .3
 ! םויה

 !קנע םיפיט ףסומ - זוקזסק

 תועדומ רודמ - םיצוציפ .0
 הסינכה :םכלש םניחה

 םיקתעומ םיקחשמל הרוסא

 !תירוקמ הזירא אללו
 טקרמ קיפ :ןודעומ .4

 :טרופס .0

 סזץת אנס *

 זס א םכ תאג6ז1א0 *

 האו א 658 *
 =אואזוד וב 5אוזדדנ *
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 אאפפפא ןא 1. 96 *
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 .תירבה תוצראב ודנטנינ לש רוביצה יסחי תקלחממ ונילא 5 /
 :םימישרמ דואמ םינותנ המכ קפ ; 5

 !םיקחשמ דראילימ תונורחאה םינש

 יפוסמל םינוש םיקחשמ םייפלאכ הרציי ונדטנינ .ול

 העיגה האבה העידיה

 סל האג התיה הקלחמה |
 ה 15-ב הרכמ ודנטנינ א - מה

 אה םינשה 15 ךשמב ג יי
 | ו קחשמה ו םלועב דלי לכ טעמכש ,רמוא הזש ,ודנטנינ ידי לע ורכמנ ימלועה קושב ל ג ע] וסאמ-ב ללכמ זוחא םיעבראבש ,רמוא הז ,הקיטסיטטסבו םיזוחאב 5% קחושמה םיפוריו זרד

 םיבתוכ םתא םא ...ודנטננינ לש דחא קחשמ תוחפל הנק ,דבלב ו
 דבעמב םישמתשמו
 /ס8כ םילילמתה

 ידעצ המכב וטקנתש יאדכ ,0

 העברא ופשחנ הנורחאל .תוריהז

 תא קר ףיקתהל םיגהונש ,םיסוריו

 -שאר יקחשמ רשפאמה ,ביירדהגמלו ודנטנינ-רפוסל םדומ םצעב אוה א-ה\אס 0 0 ו 60 לש שצבק
 .דבלב תונולח תביבס תחת .יס.יפה לע תוגוז ילחשמ רשפאמש | הם קזנל םרוגו םיצבקה לכ תא קיבדמ ,יס.יפל דחוימ סיטרכ לע הזירכה א-84 אס לש תינרציה .ןופלטה יווק ךרד שארב ₪ : | וה .(95 תונולחו תונולח ,קמ) ולש
 .םימוצע

 םעט ינינאל

 םיגהנל םירזיבא המכ ונרקס רבעש שדוחב
 ,דחא הגה דוע ונאצמ שדוחה רבכ ,הנהו .םכיניבש
 אציש דצמ קתח4אפא ךדשאפס אעפמז
 רפוס ,ביירדהגמל תונוש ךא תומוד תואסריגב
 השעי הזה הגהה .יס.יפלו 320 ,ק5א ,ודנטנינ
 ןכומ היהיש ,םיצורימ בבוח לכל םינהמ םייח
 ,תירבה-תוצראב רלוד האמ - ריחמה תא םלשל
 .ח"ש 320-כ םהש

9 
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 אל תדלקמש ,הטילחה טקפיטרא תרבח
 םייטסלפ םירמוחמ םתס תויהל תבייח
 הרבחה .רפרפא םרק עבצב דימתו
 חויושע תודלקמ םירבכע רחבמ האיצוה
 ץע ,ןולא ץע ומכ םייעבט םירמוחמ
 .דועו זוגא
 / יפכ ,תודלקמה
 .םיאור םתאש
 רחבמב תועיגמ
 םייתואירב םיבוציע
 .הביבסל םייתודידו
 ,רמול ךירצ ,ריחמה
 .יתודידי ךכ-לכ אל
 לוז רבכע לש וריחמ
 ח"ש 300-ב ליחתמ
 ףלאב תדלקמו
 לש ריחמה .ח"ש
 תיתרקוי תדלקמ
 עיקרהל לוכי רתוי
 .ח"ש 2500-כ דע
 ירקי

 םיעיגמ ,םימלצמ .םליפ אלל תומלצמ ןה םיבר םימלצ לש דיתעה םולח ,קפס ןיא
 ,בנשחמה לש קסידה לא םירבחתמ ,התיבה
 תונומת םיצפשמ ,תונומתה תא םיכרוע

 םיסיפדמ ףוסבלו בוט ךכ-לכ ואצי אלש
 .לדוג לכבו םיצורש םיקתוע המכ
 תומלצמ .ןאכ רבכ דיתעה םולח
 רפסמ הזמ קושב תומייק תוילטיגיד
 תונתשמ תויוכיא תועיצמ ןה .םינש
 ,ךכ .ריחמל םאתהב םיקימיג רחבמו
 המלצמ םע ץורימל הסנכנ ויסאק תרבח

 םע ,הנטק המלצמ יהוז .(צ-10 םשב

 ךסמ וליפאו תונומת 96 לש ןורכיז
 הנומתה תא תוארל רשפאמה ,ילטסירק
 .ואדיו תומלצמב ומכ ,םוקמב ונמליצש
 יפכ ,וזה הדומחה המלצמה לש היעבה
 | רריחמ והזש ,ח"ש 4000-כ םה ,ונזמרש
 | .ל"וחב
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 תפשוח דימ איה לבא ,ביירדהגמה ,הלש קיתוה טיבה-16 ףוסממ תדרפנ ילוא הגס
 ..ינש דצמ ריג"םייגל תואנ שרוי היהיו דחא דצמ ולש טיבה-16 ללח תא אלמיש רחא ףוסמ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 תרוסמ התיה הגסל
 םירישכמה :הפי דואמ תרוסמ הגסל התיה תובר םינש ךשמב

 ,לשמל ךכ .םינשיה םיקחשמה לש םיקחשמב וכמת הלש םישדחה

 הגסה לש םיקחשמה תא קחשל היה רשפא ,דחוימ םאתמ תרזעב

 1 ביירדהגמהמ םג הרבע תרוסמה .ביירדהגמה לע םטסיס רטסאמ

 אל טעמכו יטמסוק רקיעב היה םצעבש יוניש) 2 ביירדהגמל

 .קושל ןרוטאסה לש ותאיצי םע הרצענ וזה תרוסמה .(יגולונכט

 הגאד איה .הלש תרוסמה תא ירמגל החנז אל הגס ,תאז תורמל

 גואדל םוקמב ,לבא .ריג-םייגה תא ףילחיש ,שדח ינדי קחשמ ףוסמל

 האלמ תומיאתל הגאד איה ,ריג-םייגה לש םיקחשמל תומיאתל

 רבודמ ,הז לע םיבשוח רשאכו .ביירדהגמה לש םינשיה םיקחשמל

 םיקחשמ תואמב

 ,ןייצל בושח .םינוש

 םאות אל דאמונהש

 לש םיקחשמה תא

 הגמה לש וא 32א"ה

 יד.וס

 ןטקה הז

 היהי לודג
 ,ןושאר טבמב

 הארנ אל דאמונה

 ןפואב הנוש

 -םייגהמ יתועמשמ

 תוחפ ,םהל שי ,ריג

 ותוא תא ,רתוי וא

 המיהדמ ןכל .לדוגה

 ,הדבועה

 לש םיסדנהמהש

 סוחדל וחילצה הגס

 לכ תא וכותל

 םגו ביירדהגמה

 .הנומתה תוכיא רופישל יפרג ץיאמ םגו ינועבצ ךסמ

 .םירותפכ 6 ,'ץניא עברו 3 לדוגב רוחש ילטסירק ךסמ שי דאמונל
 םגו דיינ ףוסמכ םג לעופ אוהש ךכ ,היזיולטל האיצי ול שי

 ינש רבחל רשפא ,םיאתמ לבכ תרזעב .רבד לכל ביירדהגמכ

 .היזיולטה לע וא דאמונה יכסמ לע תוגוז יקחשמל דאמונ יפוסמ

 םע אב אוה ןכל .תועש 3 ךשמב /\/\ תוירטב 6 ךרוצ דאמונה
 ןמזב קחשל רשפאמש ,ליגר 46 יאנש וא דחוימ תוירטב ןעטמ

 .למשחה תשרל םירבוחמש
 ומכ ,1צ-דז)אמא ןנכותמ אל םג םייתניבו ול ןיא ?ול ןיא המ

 .ריג-םייגל שיש
 רחבומה רחבמהמ ,םיקחשמ 600 ,ןבומכ ?הברה יכה ול שי המ

 200 תירבה תוצראב ?ריחמהו .ביירדהגמל םויה דע אציש רתויב

 .ימשר ריחמ ול עבקנ םרט לארשיב .רלוד



 ארה עונלוקה טרס והז .הברה דוע ועמשת הזה טרסה לע
 עיגי טרסה ,ץראב עונלוקה יתבל .םיבשחמ

 סריגל רבכ הכז ןבומכש

 ןמנזור קראמ :תאמ

 תבשחוממ היצמינא תיממעו הטושפ תירבעבו סאקה זס ;\אואו זוטא םילימל תוביתה ישארב רבודמ םעפה .בשחמ יכסמ לש בזכאמ ידו םייוסמ גוסל סחייתהש ,קיתעו ןשי חנומ סע ותוא ולבלבת לא לבא ,66/\ ול םיארוק .םיבשחמה םלועל דלונ שדח חנומ
 שרדנ ,לכה ךסב הגי'ג .הלילעב טרסל הקלח תא המרת וז הרבח ,ינסיד - תמסרופמהו הלדוגה רודיבה תרבח ב ליחתנ .םיפתוש הברה שי הירוטסיהל

 יבג לע ווכ השענש ,אלמ ךרואב .ןוש
 ,דואמ לודג טיהל אוה םלועב .ביבאה תארקל

 .ודנטנינו הגס לש טיבה6 יפוסמל תונושאר םיקחשמ תוא

 ףלאל וסחדנש ,םירויצ ףלא האממ הלעמל ץירהל ורשפיאש ,הלש םיקזחה םיבשחמה תוכזב ,טרפב יומס ףתוש ןיעמ איה סקיפרג ןוקיליס תרבח .וצרת םא .םיקזחה סקיפרג ןוקיליס יבשחמ יבג לע תבשחוממ הקיפרגב החמתמ סקיפ תרבח .סב'וג ביטס ,לפא תרבח לש םידסיימה תובאהמ דחא ידי לע םויכ תלהונמ וז הרבח .רסקיפ תרבח איה הינשה הפתושה .(סקנה סוט ,ןבומכ םשארבו תוריוצמה תויומדה לש תולוקה תא ושעש) םינקחש ,יומיב
 .םיבשחמ לש הדובע תועש ןוילימ יצחכ ר



 רבודמ ,תירפסמ האוושה תושעל ןרקסש ימל

 השרדנש וזמ רשע יפ קוידב לש המצוע לע

 !הרויה קראפ לש םירואזונידה תא רצייל

 ףתתשהל חמש היה דחא לכש ,םתבשח םא
 - ינסיד לש טרסב דחוימבו ,עונלוק טרסב

 םיברסמ םתייה אלםתא ,ןוכנ .םתיעט טושפ
 הבובה | ,יבראב תרבג לבא -,העצהל

 לש  םתנמזה תא התחד ,תמסרופמה
 לש תינרציה ,לטאמ תרבח רבוד .םיקיפמה
 הרוצב ההדזמ םלועב הדלי לכש ,ןעט ,יבראב
 העפוה .יבראב לש תצרענה התומד םע תרחא

 דואמ טרסב וליפא ,עונלוק טרסב תמיוסמ
 ולכוי ומיע דיחא יפוא יבראבל קינעת ,חילצמ
 ןבומכ הזו .םלועב תונבהמ קלח קר תוהדזהל
 לטאמ תרבח .הלש תורידאה תוריכמב עגפי
 הלודגה החלצהה תא ןכסל הנכומ התיה אל
 .םיקחשמה םלועב רתויב

 לש םיקיפמל בריס ףסונ םיעוצעצ בכוכ
 הל םיסחוימש ,תיקנע טובור תבוב ,6.1.105 אוה בכוכה .ינסיד
 ינסיד תא התחד ,טובורה תינרצי ,ורבסאה תרבח .םיבר תוחוכ
 1880 ידיזלע םתס טובורה תא ץצופל םהלש הנווכה ללגב
 וטילחה םה .ינסיד תא השאיי אל םימסרופמ םיבכוכ לש היחדה
 ירייצל "תוינמגוד" רותב תוטושפ תובוב םתסב שמתשהל
 ינפב תורוביגל וכפה ולאה תובובה "םתס" ,וישכע .היצמינאה
 ופיצ ינסידב .םיעוצעצה תויונחב רידא שוקיב ןהל שיש ,ןמצע

 תא אוצמל רשפא זאב לש םירויצב רבכ ,ןכלו וזה החלצהל
 .ינסיד תרבחל ולש םירצויה תויוכז תא למסמה ,(5 ןמיסה

 תויהל איה םהלש הדובעה .םירגובמ םישנא ומכ םה םיעוצעצ
 ,ןושיל םיכלוה םידליה רשאכ ,הלילב .םידלי לש םהידיב עוצעצ
 לש םייתימאה םייחה םיליחתמ ,םדא ינב םדיל ןיא רשאכ וא
 .םיעוצעצה
 ותבוב התיה ,עורפה ברעמהמ ףירש תומדב ץע תבוב ,ידוו
 עוצעצ קר איה ידוו .עצוממ יאקירמא דלי - ידנא לש הבוהאה

 ,יקנילס לבלכה ומכ תובר תובוב תואצמנ וב ידנא לש רדחב דחא
 תפוק ,סקר-סורואזונריט רואזועידה ,המדא חופת שאר רמ
 םעפ היה םהמ דחא לכ .דורוה ריזרזחה תרוצב ולש ןוכסחה
 םימי ינש שי תובובל ,לבא .ידנא לש רתויב בוהאה עוצעצה
 לבקמ אוהו תדלומוי שי דליל רשאכ ,ןושארה םויה :הנשב םיארונ
 גוהנ וב םגש ,דלומה גחב ,ינשה םויה .םישדח םיעוצעצ הנתמב
 ובילב ומוקמ תא דבאל בהוא אל עוצעצ ףא .םידליל תונתמ תתל
 .ךייש אוה ול דליה לש
 תיבל רובעל תדמוע ידנא לש ותחפשמ ,ליחתמ טרסה רשאכ
 ןבומכ ידוו .הזה תיבב ידנא לש ןורחאה תדלומויה והז .שדח
 זאש אלא ,רדסב היהי לכהש םיעוצעצה לכ תא עיגרהל הסנמ
 עדויש ,ינועבצ ,ללכושמ טובור ,זאב והז ,השדחה הבובה העיגמ

 .םיקירט ינימ לכ תושעל
 זאב תא ףחוד ידוו ,םיוסמ בלשב .זאבל ידוו ןיב רצונ בר חתמ
 רופיסה ליחתמ ,םצעב ,ןאכ .ידנא לש ורדחמ הצוחה ןולחה ךרד
 רמוש אלו הבוב קר אוהש ןיבמ זאב ,הליחתב .טרסה לש יתימאה
 תובובה יתש ,ןאכמ .הבואכה תמאה םע דדומתמ זאב .םוקיה

 עשורמה דליה לש ותיבל והשכיא תועיגמ
 ידוו .םיעשורמ דיס לש םיעוצעצה םג .דיס
 - םיפתושל םיבירימ דואמ רהמ םיכפוה זאבו
 ויעוצעצו דיס לש וידימ טלמהל םהילע
 םינהנש םידליה םתואמ אוה דיס .םיערה

 .םיעוצעצב ללעתהל
 הברה םע ,תכשמנ ןבומכ טרסה תלילע
 עונלוק יטרס לש ןונגסב תואקתפרהו הלועפ

 עהמ יללח טובור םע עורפה ברעמהמ 5
 יתהו םיעוציבה תלוכי םגש ,ןבומכ

 < "תועש 48" ,"ינלטק קשנ" ומכ םימסרופמ

 = .םירחאו "תוצח לש ץורימ" ,"רזומה גוזה"
 | הנושה יפואה תורמל הלועפ םיפתשמ םיינשה
 | יובואק) תוגציימ םה [תוא תוומדה לש



 לכב ומכ :רצק טפשמב ,רמאנ קר ןכלו טרסה לש גונעתה תא
 .רשואמו בוט ףוס שי ןאכ םג ,ינסיד לש םיטרסה

 ןונגסב הבוב ןכ םג תויהל ךירצ היה זאב ,ירוקמה טירסתב
 אל םלועב דלי ףאש ,וניבה טרסה יקיפמש ,אלא .עורפה ברעמה
 .המוד תרחא הבובב וילע הבוהאה הבובה תא ףילחהל רהממ היה
 "ףירש"ב עורפה ברעמהמ ףסונה "ףירשה" תא ופילחה םה ,ןכל
 .ינדיתעו ינרדומ
 ומצע ןויערה .יביסנטניא ןפואב טרסה לע ודבע םייתנש ךשמב
 ,םינש שמחכ ינפל רבכ דלונ
 תרבח ,הנש התואב .1991 תנשב
 םע םכסה לע המתח ינסיד
 .םיטרס 3 קיפהל רסקיפ תרבח
 סרפ בינה רבכ הז םכסה
 לע 1992 תנשב דחא רקסוא
 .בשחוממ היצמינא טרס תקפה
 .רצק טרסב רבודמ היה זא
 תא וריכה הקפהה ישנאמ קלח
 ,תישאר .םדוק דוע ינסיד
 ,רסקיפ תרבח ישנאמ רפסמ
 ינסידב היצמינא ירייצ ויה
 רבכעה ירויצמ הבסה ורבעש
 תרזעב רויצל ,סואמ יקימ
 לש יאמבה םג .בשחמ רבכע
 רבעב דבע ,רטסל ןו'ג ,טרסה
 .ינסיד ינפלואב

 ;" מ"
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 ,סקנה םוט תא םג אוצמל רשפא טרסה לש הקפהה תווצב
 תולקל יארחאה רגרבנ'צאר ןו'ג ,ידוו לש תולוקה תא השעש
 בלבלכה - יינראו םי'ג ,המדא-חופת רמל סלקיר ןוד .ריזחה
 לכ .םירחא םניקחש דועו סקר רואזונידה - ןוש שאלוו ,יקנילס
 דיל ולביק םינקחשה בור .דרפנב תולוקה תא טילקה םהמ דחא
 ןיימדל םהילע היה .טרסה ךותמ םיעטק ואר אלש טעמכו טירסת
 ,תובורק םיתיעל ,ןכל .ךסמה לע רבד לש ופוסב הרקיש המ תא
 תא וטילקה םהש העשב ואדיוב ומלוצ םינקחשה .ורתליא םה
 םיפוצרפהו םינפה תיווע תא תוקחל ולכוי םירייצהש ידכ ,תולוקה
 םימעפ רפסמ וטלקוה םיבר םיעטק .רוביד ידכ ךות ושע םהש

 .טרסל קוידב םיאתהל ידכ

 רש קא. ה 0 2-

 ן|וה | ש"י
 |/הו ן ₪*

 ן/ה 1 /

 תקל ידוו לש תומדה תונכת
 תיומדל דוגינב !םינש 4 טעמכ
 ןהלל שיש ,בשחמה יקחשמב
 ,תועונת לש 'םצמוצמ רפסמ

 4327-מ תוחפ אל שי ידוול

 העונת לכ .תודחוימ תועונת

 לע םישקמ לש ףורצ איה
 רשפאל ידכ רבכעהו תדלקמה
 תא עינהל ,ץופקל ,תכלל ול
 .תולוקל המאתהב םייתפשה
 וםלע | ץומצימ | ,רובידה
 - ועו םינוש םיטבמ ,םיכויח
 8 הבוב | ורצי םיתנכתמה

 בכ אא



 םאתהב הרוצ לכב חטזהל היהי רשפא התוא .תבשחוממ

 םיטקפאה תא ללוכ אל דוע הז יאמבה לש ויתושירדל
 םוקמב אצמנ ידוו רשאכ וא ,תויללצ ומכ םינושה םייפרגה

 םיטקפא םג שי .דיס לש לפאה רדחב ותוחכונ תמועל ראומ

 לש קיטסלפה תדסק לע ידוו לש תומד תופקתשה ומכ םיפסונ
 ימ ,םילאוש ילוא םתא .דואמ בכרומ וזכ תומד לש תונכתה זאב

 לכ ילב "הטושפ הבושתה ?םינטק םיטרפ הברה ךכ לכ ךירצ

 -יטטניסו ימתס ,רוויח ,חוטש הארנ היה טרסה ,ולאה םיטרפה

 .יתוכאלמ

 הדבועה תורמלש ,תבכרומ הכ התיה היצמינאה לע הדובעה

 לארשי תנידמש ,לע יבשחמ ,ןכ) הקפהב ורזע לע יבשחמש
 תומדקתהה בצק ,לכה תורמל (םתוא שוכרל רתיה וישכע הלביק
 םיישדוח :רחא תצק ןובשחב !םויב טרס לש הינש ךרעב היה

 שמח לש רצק טרסב רבודמ אל ,רוכזכו !טרס לש תחא הקדל
 תוקד 77 לבקל ידכ !אלמ ךרואב עונלוק טרסב אלא ,תוקד רשע

 ינסיד רשאכ !יצחו םייתנש ךשמב םישנא 20 ודבע ,טרס לש
 ויה אל ןיידע ,םינש 5 ינפל ,טרס התא קיפהל ולחה רסקיפו

 .םויכ שיש יפכ םיקזח םיבשחמ
 ,ולא םיבשחמ לש םהיריחמ םג
 .זא ידמ רקי היה

 הבתכה לכ תא םתלבס ,ןבומכ
 המכ אורקל ידכ קר ,וזה הכוראה
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 ,דבלב תואסריג יתש ול שי םייתניב .קחשמה לע םירצק םיטפשמ
 בר שומיש השענ תואסריגה יתשב ודנטנינ-רפוסלו ביירדהגמל
 .טרסה לש תידמימ-תלתה הקיפרגב
 םיכירצ זאבו ידוו .ערה דליה ,דיס לש תיבב להנתמ ולוכ קחשמה
 המכל תקלחנ הלועפה .ידמל םיביהרמ םיבלש 19 ךרד ,טלמהל
 קחשמל דעו ךסמה ךרואל תומרופטלפמ לחה ,קחשמ תונונגס
 .ןושאר ףוגמ היארב ידמימ-תלת םיצורימ
 החלצההמ לבלובמ תצק אוהש ,רמא רבכ תכרעמב ונלצא והשימ
 ריכזמ טרסה .תירבה-תוצראב םיקחשמהו טרסה לש תררחסמה
 םהב עונלוק יטרס וליפאו תודגא ,םירופיס לש בר רפסמ ול
 קחשמה .ךסמה לע הלודג המוהמ ושעו היחתל ומק םיעוצעצה
 הארנכ) ינומלא ראשהל ןנחתהש ,ונלש בתכ ותוא ירבדל ,ומצע
 קוידב הארנ ומצע קחשמהש ןעט (...ידמ רתוי וילע ודרי אלש ידכ
 .ןרוטאסל אציש 61.06א ו/08א אא[10871 ומכ
 ,הכ דע .חכוותהל השק ינסיד תיבמ החלצה םע ,תרחא וא ךכ
 רלוד דראילימ יצחל ברקתמש םוכסב טרסהמ תוסנכהה תודמאנ
 לש הירוטסיהב רתויב םילודגה םיאישה דחא ,קפס אלל הזו
 .עונלוקה
 עיגי טרסה רשאכ ,םיניינעב תויהל םיצור םתא םא ,רוציקב
 ליאדכ ,ץראב | עונלוקה-יתבל
 .ותוא תוארל וכלתש

 לש רתאב רקבל ןינועמש ימ
 :תבותכה ןלהל ,טנרטניאב ינסיד

 ססזת /?808110מ .תזז] [[ ₪ וצו
 2 -ה חה ה החדה הסחה ה ספט טקה -



 - 8 / | לוכי התא ,תספדמ ךל שי רשאכ .שדח בשחמ ןחלוש וליפא וא ,םדומ הצור אוהשמ א .תואצות תוארהל לוכי | תספדמה | | ב דובכ לש םוקמ תספות תסי 4 - קירפ לש תולאשמה תמישר ותו תספדמ הצור שדח קירפ .םיבר םיק
 .קסידה לעש םיצבקה תמישר תא סיפדהל וא ,הכרב יסיטרכ סיפדהל ,םיבתכמ בותכל לוכי

 "סוקופ" תאצוה תובידאב - קארובד ןו'ג :תאמ

 דויצהו ,םיטנופה ןווגמ ןבומכ ףרטצמ הלא לכל 0 ,(0ד א1/ד81%) תוכיס תוספדמ שי .םיגוס ןווגמב תועיגמ תוספדמ וו י
 קיהה | הפינמ תוספדמ ,(601.08 07 א1181א) תוי יס תוסו
 ךלש ביצקתה לעו ךיכרצ לע ךמתסת ,ךלש תספדמה תריחב תעב ויד תזתה 0 ,([א ו - ו

 תספדמ שפח .הספדהה תוכיא היהי ךילוקיש לע עיפשיש םרוגה | ךרד הטושפהמ ,רזייל תוספדמ ןווגמו 60108 אא זטד) תוינועבצ
 תונבל תודוקנ ילב ללכב וא דואמ טעמ םע תוהכ תויתוא האיצומה = תספדמל דעו תינועבצה

 הקיפסמ ליגר יתיב שומישל .דיחא היהי ןעבצשו ,ןכותמ תוצבצבמה ד
 תויפרג תוספדה קיפהל ךירצ התא םא ךא ,העונצ תוכיס תספדמ

 תוספדמה לש בחרה ןווגמה ךותב .רזייל תספדמב רחב ,ההובג תוכיאב 0%
 .תוימרתה תוספדמהו הפינמה תוספדמ ןה תויוצר תוחפה

 הכיס תוספדמ ידיו םיבשחלמ
 סיספדומ - דועו ןופלט ,למשח ,םימ - ךלש תונובשחה בורש רוכזת םא ידמ בוט) רתויב בוטה דצה לע ןדיקפת תא תועצבמו ,הדובע יסוס ןה תוכיס תוספדמ .יסיפהמ תודוקפ יפל תספדמה לע טלושו ךלש .יס.יפה סע רשקתמה ןטק בשחמ תפסותב םיענ םיקלח העברא וא השולש קר הלכמה קיטסלפ תספוקמ תבכרומ איה .םיבשחמה תוישעתב לופיטל תולקהו תוחושקה ,תוטושפה תונוכמה תחא איה תוכיס תספדמ
 רתוי םילודגה םימגדה לט וזל ההז תוליעיב םדיקפת תא םיעצבמ ,יתיב בשחמל םידעוימה שרק יתלבהו םינטקה ,םילק םימגדה .(תויתיישעת תוכל ו

  ישיאה בשחמה
 6ה7וא[ לוע בצמה חנומה :י 7\| , וירזבאו

 קארובד ןו'ג רו, תוכיס תספדמ תלעופ :- .
 טאוקנה ם . רתוי וא לע תחא תיכנא הרוש יושע
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 '1 ווב (י)

 יג :



 .ריינה ינפ לע הלאמשו הנימי קילחהל

 המיאתמ תינבת תועבוצ ןהש ךכב ,רינה לע םיוות תורצוי תוכיסה
 וא ,תודוקנה רפסמ .(הצירטמ) תינבלמ תרגסמ ךותב תודוקנ לש
 לש הדרפהה רשוכב יולת ,ותה תינבת ךותב הצירטמה לדוג
 לע תודוקנ לש ישפוח םוקימ ידי לע תרצונ הקיפרג .תספדמה

 תשרדנה הכיסלכ ,ריינה ינפ לע קילחמ ולוכ שארהש ןמזב .רינה
 רורחש ידי לע ריינה לא תירונ ,הקיפרגב וא ותב הקלח תא עצבל
 ךותבש בשחמה .רוחאל הכורד התוא קיזחמה טנגמורטקלאה
 ועסמ תעב תוכיסה לש רורחשה ןומזתו םוקימ לע טלוש תספדמה
 תונסחואמ םיוותה תורוצ ,ללכ ךרדב .ריינה ינפ לע שארה לש
 תעונת .ןורכזל תוארקנ ןהו תספדמה לש םאה"חולב ₪0א1-ב
 תספדהל הדוקפ חלוש 26-הש םעפ לכב ,ןהיפל תעצבתמ שארה
 תורישי תוכיסה "ירי" טלשנ ,הקיפרג תספדה ןמזב .רחא וא הז ות
 .ק6-ה ידי"לע

 ייצר :ויינ
 תדיוצמ תספדמה .תוכיס תספדמב ,ללכ ךרדב םישמתשמ ףיצר ריינב
 קוידב םיסנכנ הלאו ,הספדהה ןגס לילג לש דצ לכמ םיזיז לגלגב
 ,בבותסמ הספדהה ןדס לילג רשאכ .ףיצרה ריינה ידצמש םירוחל
 ךרד ףיצרה ריינה תא םיכשומו ,ותיא דחי םיזיזה ילגלג םיבבותסמ
 .הספדהה תומדקתה בצקב תספדמה
 .ליגר ףד בחורכ אוה ,םיררוחמה םיילושה אלל ףיצרה ריינה לש ובחור
 ןתינש ךכ ,םיווש םיקחרמב ןויליגה בחורל ןידע רוריח ררוחמ אוהו
 םילושה םג .ליגר לדוגב םידדוב םיפדל ףיצרה רינה ןויליג תא דירפהל
 רשפאמש המ ,הזכ ןידע רוריח ידי לע ןויליגהמ םידרפומ םיררוחמה
 .ליגר הביתכ ףד לש הזל המודה הארמ ול תתלו ,ףדהמ םדירפהל
 לש הדובע תביבס רובע אצמוה םיזיז ילגלג תועצמאב הזזהה ןונגנמ
 ןונגנמל םיקוקז ויה הלאכ םיבשחמ .70-ה תונשב םילודג םיבשחמ
 ,םיספדומ תוח"ודו תונובשח לש םיפד ינוילימ טולפל םהל רשפאיש
 .תולקתו םירוצעמ לש רשפאה לככ ןטק רפסמ סע
 ,אוצמל םג ןתינ .ףסכ ךוסחלו תולודג תוליבחב תונקל רשפא ףיצר ריינ
 שומישל ,רתוי תונטק תוליבחב ףיצר ריינ ,ךכב תוחמתמה תויונחב
 ריינ ,םידחוימ םיעבצב :םיגוס ןווגמב ןטקה קסעה יכרצל וא ,יתיב
 תוקבדמ ,ףיצר ןויליגב םינוש םיגוסמ םיספט ,תופיצר תופטעמ ,תוכיא
 .דועו ,תופיצר
 בטיה םקוממ אל אוה רשאכ ,תספדמה ךותב ףיצר ריינ עקתנ םיתיעל
 .םידדצה דחאב םיזיזה לגלגמ ריינה לש החירבל םרוג אוהו ,ריינה לש דחא דצב רתוי לודג חתמ רצונ הז הרקמב .תספדמל סחיב תזכרוממ הניא ,תספדמל ריינה ןזומ הנממ הספוקה םא וא ,ריינה לש הקלח הנזהל עירפמ תספדמהלבכ םא םג ,עקיתהל לוכי ריינה .םיזיזה ילגלג לע
 וב שמתשהלו תספדמל ותוא ןיזהל תויעב לכ ךל ויהי אל ,הרתי תוחלמ וילע ןגתו ,תיבה ךותב הספוקב ותוא רומשת דוע לכ .םינש ךשמב וב שמתשהלו ,הלודג הספוקב ףיצר ריינ תונקל לכות .הביבסה יעגפל והומכ עיגפ וניאו ,רזייל תספדמ לש ריינמ רתוי דימע ףיצר ריינ
 .ןייוצמ בצמב ןיידע ותוא אצומו םשמ ותוא איצומ ינא ,תוכיס תספדמב שמתשהל הצור ינאש םעפ לכבו ,ןסחמב ףיצר ריינ לש הספוק םינש 10 רבכ יתיבב קיזחמ ימצע ינא ,השעמל

 ל = .תוקיפמ ולא תוספדמש ןונגנמהו ,ץירחה ךותל ריינה הצק תא סינכהל אוה ,ןהב תושעל ךילעש לכ .םייטמוטוא הנזה ינוגנמ םע תוספדמ וליפא שי .הלעמלמ וא הטמלמ ,םינפלמ ,רוחאמ ריינה תא ןיזהל םויכ לק רתוי הברה .שדחמ םויכ בצוע ,שמתשמ לכ לש טויסה רבעב היהש ,ריינה תנזה ןונגנמ תוכיס תוספדמב םירופיש

 ריינה םע ךבתסיו ,היבוברעב הפצרה לע רזפתי אלש ידכ ,ספדומה ריינה תטילקל (לפקתמ וליפא אוה ללכ ךרדב) שגמ שי תובר תוספדמל .ומצעב םיזיזה ילגלג לע ותוא שיבלמו ריינה תא ספות יטמוטואה
 םיפד תנזהל ןקתמ ףיסוהל רשפא רתוי תושידח תוספדמל .ןזומה
 ספסוחמה הארמה תא בהא אלש ימל תילאידיא תפסות יהוז .םידדוב
 רתויב חבושמה ףיצרה ריינב םג וב שוחל ןתינש ,ףיצרה ריינה לש
 .םידדוב םיפדל ותדרפה רחאל
 הענההו שארה יונגנמ .רבעבמ רתוי תוטקש םויכ ושענ תוכיס תוספדמ
 םירמוחמ םייושע םה .רתוי הטקשו הקלח הדובעל םיננכותמ םיינכמה
 .תוכיא תרוקיב לע רתוי הבר הדפקה ךות םירצוימו ,רתוי םיבוט
 תינוציח הקתשהל תוכוז ,ןהלש ןונגנמה תוכזב תוטקש ןניאש תוספדמ
 תספדמה ףוג תיינב ידי לע וא ,תוינוציח הקתשה תואספוק תומדב
 המרהה ינוגנמב םייוצמ םיפסונ םירופיש .שער יעלוב םירמוחמ המצע
 תחנה וב בצמב ראשנ ,תולקב םמורתמ הסכמה) תספדמה הסכמ לש
 הרקבה תוחולבו ,תוספדמל םידחוימ תונחלושב ,(בטיה רגסנו ,ותוא
 הנבהל רתוי םילקו םירורב םהש ,המצע תספדמה לעש הלעפהה יגתמו
 ,תדחוימ תוספדמב שומיש הבייח רבעבש ,עבצב הספדה .לועפתו
 ,ללכב .םינוש םיעבצב ויד יטרס תרזעב תולקב םויכ עצבל רשפא
 תוכיא תא םירפמש םהו ,שומישב םיצופנ רליימ םייושע ויד יטרס
 הדרפהב תוכיס 24 תוספדמב דחוימב ,תוכיס תוספדמב הספדהה
 .ההובג
 יאדכ .הצרת םא ,ףיסוהל לכות םירחאו ,ריחמב םילולכ םיבר םירופיש
 ,המגודל .םייתימאה ךיכרצ םהמ קודבלו ,תלעות לומ תולע לוקשל ךל
 לע םיבתכמ חולשל בייח התאםא ,ךל ץוחנ םידדוב םיפדל הנזה ןונגנמ
 < = תופיכתב וא ףקיהב אל לבא ,הרבחה לש ימשרה םיבתכמה ריינ
 .סופד תיבב ההובג תוכיאמ ףיצר ימשר םיבתכמ ריינ תנמזה םיקידצמה

 עדי .תונושה תויורשפאה םע הרכה ךורעלו ,תויונחב טעמ בבותסהל
 ובוטה הריחבה לא רבד לש ופוסב ךתוא וליבוי ןובנ לוקישו בחרנ
 רואלו ךנוצר תועיבשל ךיכרצ תא אלמתש תספדמ - רתויב

 ננו תוכיס תספדמב תוכיא תספדה
 - ג .םהלש רישכמהמ תוכיא רתוי קיפהל םיסנמ תוספדמה יסדנהמ
 | = התו הבוט הדרפה םע תוספדמ ןונכת איה תוכיאה תייעבל תחא
 .רתו תשרוד וז הנוכת .חטש תדיחיל תודוקנ-מ רתוי רמולכ
 ומיסקמכ םויכ הארנ תוכיס 24-ו ,הספדהה שארב
 ווסמ ויה אל תוכיס 9 לש תוספדמ ,הליחתבש תורמל
 יכ טעמכ .בצמה הנתשה םויכ ,ההובג תוכיאב הספדה
 פדה תועיצמ ,8300-מ תוחפ תולוע ןבור רשא ,תוכיס
 :לוכי טלחהב יתייב שמתשמ ."בתכמ תוכיאב טעמכ"



 ה התוא תרוסמל םאתהב

 הרבחב רקבל קירפ ןותיע לש טטושמה

 .בשחמה יקחשמ לש ימלועה קושל

 90% - הקיפרג
 ואדיו יעטקו תוינשדח תוקינכט
 ותמרל םימרות קר םיניוצמ
 .קחשמה לש ההובגה

 94% - לילצ
 םייח לש םיהדמ לוק ספ
 םיטקפאו וירבחו ץיבוניצ
 םיחיטבמ םיינדיתע םיילוק
 .תמלשומ תילקיסומ האנה

 93% - קחשמ תמר
 םיקירפל אל לבא יידמל השק
 הלאל םיאתמ םג ךא םיסונמה
 תוירי יקחשמ םיבהואש
 ילכב הטילשה יכ םהינימל
 .ידמל הטושפ בכרה

 92% - םייח ךווא
 תושווד קחשמ תועש ןומה
 ןתי הזש ךכ ףסכנה םויסל
 .םכיפסכל האלמ הרומת

 94% - ללוכ ןויצ
 הלאכש םיקחשמ וברי ןכ
 ומכ םיקחשמ םיבלשמש
 ומכ םילזאפו "601"
 .בוט יגטרטסא קחשמ לכ

 :טנרטניאב ד"ת
 0 ו כיס ץוצוטמ .61.ו]

 איהש "601280 0/4185" איה םעפה הרבחה

 "קר" תמייק וז הרבח ."60א/280" לש תב תרבח
 תא ונל איבהל הקיפסה איה רבכו יצחו םייתנש
 לודג טיהל היהש "הינמונפוא" עדונה קחשמה
 ,זא .ל"וחב רקיעב לבא ץראב םג הנשכ ינפל ידמל
 ,דיילוקא תרבח םע הלועפ הפתיש ורפמוק
 לכב קחשמה תא הציפה הלש טרופסה תביטחש
 .לבת יבחר
 םייששדח םיקחשמ השולש םע ורפמוק תאצוי התע
 ןיידע םיקחשמ ינש .ילארשיהו ימלועה קושל
 דואמ בורקב תאצל םידיתע םה ךא חותיפב
 .םיאבה "םיקירפ"ב רובידה תא ביחרנ םהילעו
 ריכזנ ,ןובאיתה תא םכל ררועל ידכ קר ,םייתניב
 קחשמ - 6צ 5 1 :םילימ יתשב םתוא
 קחשמ - 5001. ושאדרו ,ינדיתע תואקתפרה
 ינדיתע "יגאב" בכר שומישב תואקתפרהו הלועפ
 אציש יחכונה קחשמה לע םכל רפסל יתאב לבא
 ימ לכ תא וירחא ףוחסל דיתעו דואמ בורקב
 םיהדמו ינדיתע המחלמו הסיט קחשמב ןיינועמש

 נתכה ,ןמאנה םכדבע אצי רבעש קירפב ונלחת

 רודחל הסנמש הקיתו תילארשי

 ידלונ קחשמ ךיא
 לש םצמוצמ תווצ וגה קחשמה חותיפו ןויערה תא
 תיעוצקמ הרזע אלל ,םיילארשי םירוחב הרשע
 הקפהה תולע .םייתנשל בורק וילע ודבעש ,ל"וחמ
 האצותה .םירלוד יפלא תואמ המכל עיגה תללוכה

 .ןילוצמ קחשמ - תיפוס
 נתכנש ,לוקה-ספ אוה קחשמב ןיינעמה זוירוקה

 ףאש ,ץיבוני'צ םייח רשאמ רחא אל ידי-לע עצובו
 םיטקפאה .הז קחשמב ערה שיאה תא םלגמ
 סיטה תא םיקתרמו ,םיפחוסו םייבציק םיילוקה
 ןץק ימולש םשב רוחב יארחא םהילעו בשחמל
 .ןמייה יסו ןפג ביבא םע ראשה ןיב ןגנמש
 השענש רבד "םילסקוו"מ הייונב קחשמה תקיפרג
 יוטיב ידיל אבו שדח קחשמ לכב שומיש וב
 ' רבד .סייטה אתל דעבמ םיארנה ףונה יאוותב
 = אלל ךסמב תיפרגה הגוצתב תופיצר ונל ןתונ
 רתש קחשמב שי .םיינוציק הנומת ייונישו תוציפק
 תיצמינאמ םייונבה רושיק יעטק לש העש יצחמ
 סוליצ יעטקו (3 5110010 תנכות) בשחמ



 ןתינ הב הילע םייונבה

 םינקחשה לכ תא תוארל
 הסיטה תווצו

 תומר שולש שי קחשמב

 תויחונל תונוש ישוק
 םיליחתמהו םיקיתוה םיקירפה

 ינשב ומייסל ןתינו ,דחאכ

 הלאלו םינלצעל :םינפוא

 רבד לכ ץפנלו תוריל םיבהואוש

 לכ לע גלדל רשפא ךסמב

 טושפו תומישמהו םילזאפה

 הלאלו ,םיביוא רתוי םע םחלהל

 תוברקל רבעמ ןיינע םישפחמש

 לכ תא רותפל תורשפא שי

 המכ ךוסחל ךכבו תומישמה

 םיצלאנ םה םתוא תוברקהמ

 .רובעל

 6 תשחרתמ קחשמה תלילע

 8-כ שי בכוכ לכב רשאכ םיבכוכ

 ,ץוליח ,הרזע :לש תונוש תומישמ
 לוסיח ,עדימ תשיכר ,דוכלימ

 .םהינמל םיכובמו

 הלודג הרבח הנשי יחכונה םלועב

 הפורת תאביימה ,"ן.צוצא" םשב

 הפורתה .ץראה"רודכב הפיגמ דגנ

 .םירחא םיבכוכמ תאבוימ
 -לע הפורתה תא תלהומ הרבחה
 המלחהה ךילהת תא בכעל תנמ
 גואדל ךכבו םישנאה לש
 .וז הפורתמ העובק הסנכהל
 םיפשוח הרבחה לש התמיזמ תא
 םשב רוחב :םישנא השולש
 ןעדמ ,םימלגמ ונא ותוא פושיב
 רישכמ ואיצמהו תינעייסו
 םירצומו םישנא רוגיש רשפאמה
 עגפיש רבד בכוכל בכוכמ

 פא.( אואאאא :קחשמה םש

 הידמיטלומ .יס.יפ :רישכמ

 ןשוש יבג :קחיש

 תא תיבשיו "1 צזצא" תרבחב

 "[ צץזצא" הטילחה ןכל .היתורש

 התוא תא תוריהמבו לסחל

 ותוא תא זונגלו הישילש

 ידכ ךות האלהו ןאכמ .רישכמה

 תובכרומ תומישמב שומיש

 תרבחב המחלמל ונרוביג םיאצוי

 םשל תויאר שופיחו קנעה

 תליהמ לע ןידל םתדמעה
 .רוביצהמ עדימ תרתסהו הפורתה

 תיללח תדמוע ונרוביג תרזעל

 ילכ רפסמב תשמוחמה תדחוימ
 ךלהמב ןקחשה רבוצ םתוא קשנ

 ונא וב דיינ בכר ילכ םגו קחשמה

 ידי-לע .עקרקה תומישמב םירזענ
 ונא ולא בכר ילכב ןוכנ שומיש

 שופיחב בכוכל בכוכמ םירבוע
 םיצפחו םיבר םישנא רחא

 תומישמהמ קלח לע גוליד .םינוש
 תרבח תעשרה תא ונתיאמ ענמי
 ונמייס םצעבש תורמל "1.צאא"
 ךורא קחשמ והז .קחשמה תא
 םיקירפל וליפאש בכרומו
 תוחפל חקי וניניבש םייתימאה

 .ומייסל תנמ לע קחשמ תועש 0

 תרבחל הדומ קירפ תכרעמ

 הרזעה לע ןורי ינורלו ורפמוק
 .וז הבתכ תנכהל ושדקוהש ןמזהו
 החלצה הברה םהל םילחאמ ונא
 .םישדחה םהיקחשמ סע

| 
 ו - =

. 

 קירפ ינופוק
 החנה ישולת - םינמאנה םיארוקה תבוטל ףסונ תורש
 וונהתו תויונחב םיאבה םישולתה תא וגיצה .םידחוימ

 םירופל 7 .רבמו'ג יעוצעצ
 החנה %

 היזיוולט יקחשמ לע

 החנה %
 בשחמ יקחשמ לע

 תושופחת ללוכ
0 

(03 5 .?0 * 

 יומו

 רוי יה מ יי יה

 םניח הפלחה | יוהשמ תונקל ךרוצ ןיא
 !תונחל עיגיש ימ לכל | !םירישכמה לכל הפלחה

 .29.2.96 דע 12.96 :םיכיראתב ףקותב עצבמה

 03-629913 .לט * ביבא-לת 49 'גרו'ג ךלמה

 יו .

 03 6 וב , ביבא" :לת 60 לוריבג ןבא *

 יד: קשיחה גה יי 1:0 29 .בולוקוס 4

0/0 

 ,םירקי םיארוק
 | לע ונל ץילמהל םינמזומ םתא
 ו ושהל תולוכיש ,תופסונ תויונח
 .םינופוקה עצבמב

 | רשקתהל םינמזןמ תויונח ילעב
 4 .עצבמה לע םיטרפ לבקלו

0 
0 

 יו

 וו



 םוקופ סוקוה
 ןיאש ,םתבשח םא

 שי זא ,טנרניאב םימסק

 תועתפה המכ ונל

 טנרטניאב .םכליבשב
 םסוקה לש רתא שי

 ,ןמחנ ןנור ,ילארשיה
 ןנורכ רתוי עודיה
 רבח ןנור .םסוקה
 םימסקה תדוגאב
 ךירדמ אוה ,תילארשיה
 אוהו םימסקל םיסרוקב

 רתא בינה הזה בולישה .םיבשחמ קירפ םג

 = ]| דומיל ,םימסק לע עדימ שי וב דמחנו שדח

 ן | :תבותכה .דועו תירביעבו תילגנאב םימסק

 ם11ק:| [ יאש 40 861.60.11/
 ץסמ6ת .תזתו]

 טנרטניאב םוארטש

 הנושארה ןוזמה תרבח איה סוארטש
 0% רתאה .טנרטניאב רתא החתפש ,לארשיב
 = | | בולישב םיירלופופה הירצומב שומיש ליכמ
 . | | תויכוניח תויוסנתה ,תואקתפרה ,םיקחשמ
 ₪ .םירגובמו רעונ ינבל
 0 תונשדחב ףסונ ןפ אוה טנרטניאה"
 קווישב ,רוצייב - הב העיקשמ סוארטשש
 המלש רמוא ",הליהקה ייחל המורתב םגו
 .סוארטש ל"כנמ ,ןריל
 ידי לע דחוימב ונבנש ,םירתאה תרגסמב
 | תכלממב ינד"ב קחשל היהי ןתינ ,הרבחה
 5 םידליה ןיבש םיריעצל דעוימה ,"םידמגה
 | .םיצבשתו העיבצ תורבוח םג לולכיו
 | לע עדימו םינויד ,םירמאמ ואצמת רתאב
 7 ."םיחרוא תוריהז" רודמ .תואירב יניינע
 5 ןיכהל דציכ דומלל שמתשמ לכ לוכי
 " |[ ירצומ סיסב לע םידוביכו םילכאמ תוזירזב
 .העתפהב חתפב םיחרואהשכ ,בלח
 תא רגוסש קרפה ,"סוארטש תיבל הדגהה"
 לש ירוטסיהה הרופיס תא רפסמ ,רתאה
 .תעינעמו תינועבצ הרוצב הקיתוה הרבחה
 ףטוש חרואב ןכדעת יכ העידוה סוארטש
 .םישמתשמה תובוגת יפ לע רתאה תא
 :רתאה תבותכ

 110: / / ארצו 511 פפו

 תנעטל .פייקסטנ תנכות יהמ קוידב עדו טנרטניאל רבוח

 / מש י

 תאז םישוע טנרטניאה ישמתשממ זוחא 85 ,םילודגה רו

 !וזה השילגה תנכות תועצמאב :

 עה יבחרב םישנא הברה ךכ-לכש ,הדבועה

 עומ איהש הז לע הדיעמ
 ..לוזב דואמ וא םניחב תקלוחמ איהש ,הדבועהו תויתודידי שמא -

 | .נקות ,ךכ-רחא הנש צח .0.9 תסריג קושל האצי זא .יצחו הנשכ ינפל הדלונ פייקסטנ תנכות

 תכרעמב הלק הלקת ללגב .11 הסריג קושל העיגהו םידמחנ םיטנמלא המכ ופסוה .םיגאב
 המלש הנש טעמכ ,זאמו .112 הסריגכ עודיה ןוקית איצוהל הזרדזה פייקסְטנ תרצה ה

 תומה ,תישאר .תוביס המכ ללגב דואמ תוהובג תויפיצה .האבה הסרגל מומו סידמוע ונא

 | ₪ םימכסה לע המתח פייקסטנ ,תינש .םיקחש ועיקרה קרוי-וינ לש הסרובב , לט

 :| ללכב ןיא ,רוציקב .םייגולונכט הלועפ-ףותישל ,הידמ ו
 : ּ ,הידמורקאמו יבודא ,לפא ומכ תולודג תורבח

 ֶּ .2.0 פייקסטנ תא תוארל םיכחמ םלוכש ,אלפ

 : | הסריגה .תדחוימ בהז תסריג ,תחאהו הליגר תחאה .תואסריג יתשב קושל אצת 2.0 פייקסטנ

 || לש תולוכיל המאתה ומכ םירופישו תופסות המכ הב שי .הברהב הנוש םכל הארת אל הליגרה

 .דיתעב תונוש תובחרה הנכותל ףיסוהל תורשפא םגו ינורטקלאה ראודב םירופיש ,95 תונולח
 .תועתפה תקפסמ אלו הריהמ רתוי אל הנכותה ,ינש דצמ
 איה וז הביסמ .תיקסיע הסריג תויהל םצעב הדעונ ,תיתרקוי רתויה ,בהזה תסריג
 .(ח"ש ףלאל בורק) הרקי יד םג איהו םניח תקולחל תנתינ הניא
 ,ךועח תודסומל םניחב תקלוחמ הנכותה היפל ,הלש תרוסמה לע הרמש פייקסטנ
 הנכותה תא שוכרל וטילחת םא םג .םירקמהמ קלחב םייטרפ םישנא םגו םיטנדוטס
 יעצוממ בשחמ קחשממ הרקי רתוי היהת אל איה ,האולמב
 :םיאבה םירתאב ,טנרטניאהמ ,דירוהל ולכות 2.0 פייקסטנ תא

 הזז: שוא .ם6+508 6 .60 תר
 ₪: /5ז6.606 0 16/80 א 0

 וליעבו תונומת תצקב םיכמות םירתאה תיברמ השעמלש ,עדוי טנרטניאל רבוחמש ימ לכ
 טעמכש ,תוביסה תחא וז .ןבצעמו יטיא תויהל ליחתתמ לכה ,דבכ תו ו 2
 ונאש ,רמול רשפא .תשרהמ קתנתה אוהש ירחא םהב הפוצו .ּ ב /- ה 'צנק תא דירומ ,ללכ ךרדב ,הצורש ימ .ואדיו יעטקב םהב תופצלו ל ו 2 ו

 ו יאל םירבוחמ ונאש הז ךות ,יתימא - !שב ,ואדיו יעטקמ תונהל וישכע רבכ ןתינ ,רמולכ .וזה הפוקתה ףוסל נע |
 תיבמ תודחוימ תונכות תרזעב השענ רבדה .טנרטנ מ .הירמורקמ
 = 'לטקב תופצל תורשפאמ ,51106% \ש < ללוכ םשב תוארקנה תורישי היצמינאו ואדיו
 .הידמורקאמ תיבמ איה םג , 01ג.60%ו :תבותכה = תיד | םואש6078 4.0 תנכות תאר | / .יסלחב תקלוחמ הנכותה .(פייקסטנ לשמל) השילגה תנכיז - שיש ימ לכל ,טנרטניאב

 זה כ: | צא א

 0 | :וח6
 רפ סיתוריש תקפסמ ,תשרה 101,-ה ,ץראב

 ח תרושקת תשר :90-ה הקדב
 7 ₪ סית ) םייקסיל וכו ט'צ ,רודיב ,םיקחשמ)

 " בוט לזמ .(דועו הלכלכ ,תונותיע) פז

 הדלונ השד |



 א \צ\וגא :קחשמה םש
 ב
 ליג :קחיש

 90% - הקיפרג
 ךודב ,הינשב תונומת 0
 ,תינועבצ דואמ הקיפרגל

 יב ביוב ד ב

1 
 1 | םצעב .יס.יפל תומרופטלפ יקחשמ ידמ רתוי ויה אל םלועמ

 ...תוקד יתשב א ,הז לע םיבשוח רשאכ 0 | םלוכ תא רופסל רשפא ל
 92% - קחשמ תמר

 דואמ הלקו החונ הטילש םיתיעל וב וארנ אל קינוסו ויראמ ומכ םיסופיט | .יס.יפה לע ןורתי היה קחשמה יפוסמל ,םעפ םא

 .עגר לכמ תונהל תרשפאמ הגיגח אוה ןונגסב קחשמ לכ ,ןכל .תובורק .תומרופטלפה יקחשמ תוכזב רקיעב היה הז
 , ,דמחנ סופיט אוה ןמייר .יס.יפה ילעבל תיתימא
 85% < םייח ךרוא אצמנה ,"רפס-תיב ןאכ" ארקנש םוקמב יחש
 ב עקרהמ האצותכ .ימי'ג םשב 10 ןב רענ לש וחומב
 .וצק תצקל קחשמה אלש - םתא) ןיבהל םילוכי םתא ,הזה יתלילעה
 :ל יו" ;ץנ= ןויצ , ,(ולש תורחאה תואסריגהמ ןמייר תא םיריכמ

 קחשמ שי .יס.יפל םג ףוס ףוס דואמ ,תדחוימ הקיפרג םע קחשמב רבודמש | | / נ וקיפר קחו ףבו
 אוה ןמייר .תוירוקמו ןוימיד הברה םע תיתוכיא

 .יואר תומרופטלפ |
 רמול רשפא .ז181 5051 תרבחמ ,תפרצ דילי

 :טנרטניא ומכ קוידב הארנו הנהמ ,ריהמ אוהש ותוכזל

 110: | שוא .ט 15011.001ר | !תומרופטלפ קחשמ תוארהל ךירצש

 ו 0
 הלש םיקיתע םיטיהל 6 הטקיל סמאיליוו תרבח

 ...עבצ תצקמ חח ו-2 .הלועפב הקיסאלקה !יוושכע טיהלל םתוא הכפהו שרוב יו | ₪

 ו | 4 ישוקב םיספות
 7: | | ,רוטילקתה לע הגמ
 !הקיפרגלו לילצל תובישח אל םה רשאכ
 | רשפאו םיסוחד
 95% - קחשמ תמר || | ידי לע םתוא ץירהל

 ,6 םצעב אוהש ,הזה קחשמה
 וכותל זכרמ ,םתנבה רבכש יפכ ₪

 ילואו הנש 15 ינב םיטיהל 6
 םינוקחשמ לע רבודמ .רתוי
 קחשמש ,רבתסמ .דחפ השק .דבלב םמש תדלקה ויעוציבמ דואמ קוחר היה .יס.יפה רשאכ ,םינומשה תונשמ

 תא הברה דמלל לוכי ןקז םוש ךירצ אל הדוקנמ ונבהלתה ,זא .םייחכונה
 ג י-ם מ "גב םושו הנקתה תנכות תוצחל החילצהש
 .יס.יפה ילעבש ,םינו ול קלח .ךסמה מא

 יג ךרוא | 0 ובכלכ םיקחשמהמ ₪
 ,םישק ,םירכממ ,םינוקחשמ 6 | דואמ טעמ ורבע םיקחשמה ,םימי םתואב ₪
 .ואדיוה תומלואב כג | תא רכוז ינאש המכ דע) םייוניש ,הבר החלצהב ₪

 לכ ,וניבתש ידכ קר
 םיקחשמה תעברא

 תמרב רקיעב טלוב הז .(םקלח
 87% - ללוכ ןויצ דואמ תצקו תינלטקה ישוקה
 | .הקיפרגב



 הנשב וצצורתה תועומש הברה

 קחשמל ךשמהה קרפ לע הנורחאה

 .םלוכמ בוטל בשחנש ,היגטרטסאה

 .פונואצפ יקחשמ תרדסל המודב

 הווש היהש דיגהל רשפא וישכע

 רצותה יכ הזה ןמזה לכ תא תוכחל

 חיטבמש םיהדמ קחשמ אוה יפוסה

 .:58%-ל םגו בשחמל ונלוכ תא קתרל

 םדוק בורקה ביבאב אצי קחשמה

 .יס.יפה תסריגב וירחא דיימו 5א"ל

 תצק דוע תוכחל ונבורמ שורדיש המ

 עשפה תיווחמ תונהל תנמ לע

 .םלועה תא שובכל וננויסנו ןגרואמה

 ןיב םייונישה :ומצע קחשמה לע תצק

 םימוצע םה הז קחשמל רוקמה

 הלועפה שפוחב רקיעב םיאטבתמו

 .ונידיב ןותנה

 העבראב ונטלש םדוקה קחשמב

 שובכל ונל ורזעש םייינויב םינכוס

 ךות הנידמ רחא הנידמ םלועה תא

 תובתותו םישדח םיקשנ רקחמ ידכ
 סורהל ונלוכי ןכ ומכ .םינכוסל

 :םייתימאה םיקירפה לכל הירטי תידעלב הרושב

 ווילודגבו ונילא רזוח 5צ א 1641 ו |
 לןצמה בשחמה קחשמ

 חי 8 םירבד תיחשהלו
 6 אלו דבלב קחשמה תלילעב

 6 5 : 8 אצמנה סרהה שוחל

 0 קפס הטילחהו 6

 רימאה םיטקניטסניאה קופיסל הלועפ
 ינפל דוע !!!סרה - עצוממ קירפ לכ לש

 ונל תנתינ תוברה ויתומישמו ומצע קחשמה

 םא ,ךסמב םייק רבד לכ סורהל תורשפאה
 עשפמ םיפח םיחרזא הז םאו ונינכוס תא הז

 המ .םהינימל םיימואלניב םיטסירורט וא
 םייוסמ ןיינב הארנ םאש ,רמוא הזש
 תושעל רתונש המ לכ ,ףונה תא ונל ריתסמש
 לכונש תנמ לע דוסיה דע ותוא ףורשל הז
 לכ תא ףורשל לכונ ןכ ומכ .ףונהמ תונהל
 עורפה ןוימידב יולת לכה הצרנ םא ריעה

 .הז קחשמב תולובג ול ןיאש ונלש
 ילכ לש קנע ןווגמ שי םדוקה קחשמב ומכ
 םג םעפה רשאכ םינוש םיבכר ילכו תיחשמ
 חתפל לכונ ןכ ומכ תורחא תורוצב עונל לכונ
 םייפיצפס םירושיכ ילעב םידחוימ םינכוס
 קחשמב תומישמה .תונווגמו תונוש תומחולל
 :ומכ ןושארל תומוד רתוי וא תוחפ ןה
 הסירה ,תופיטח ,םילוסיח ,תויושקנתה
 תיפצת ,ץוליחו הלצה ,בייוא ירזיבא רקחמ
 .שוליב תומישמו
 םירבד םתואמ דחא איה המיהדמה הקיפרגה
 לכ .הזה קחשמהמ םוקל ונל ורשפאי אלש
 :תורוצ רפסמב הסירהל ןתינ ךסמב רבד
 תנוכמ ידי-לע חוויט םתס וא הפירש ,ץוציפ
 םיקרוס ונא התוא ריעה לכ .השידח היירי
 .הכותב תללוכש םדוקה קחשמהמ בוט רתוי הברה ידממ תלתו ינדיתע ףונמ הייונב
 תונחת ,היחמצ ,םישיבכ ,םיינדיתע םינבמ

 םייחרזא םינבמ ,םינוש בכר ילכו םיבכר
 המיהדמ תיפרג תוכיאב לבא חרוא ירבועו
 תנתונו ריעב הזוזתה תא ןקחשה לע תלקמש
 רשאמ תוברקב רתוי הבוט היאר תיוז
 תוברקה םימעפל וב ,םדוקה קחשמב
 .הרוק המ וניאר אלו םינבמ ירוחאמ ושחרתה
 | םוז תועצמאב דקמתהל איה תפסונ היצפוא
 ריעה לכ תא תוארלו קחרתהל וא ךינכוס לא
 | המ ךסמה לכ תא בבוסל ןתינ ןכ ומכ קוחרמ
 | ךיניעמ רתסנ היהי אל רבד םושש רמואש
 היארה תויוז ,רתויב הכושחה הניפה וליפא
 וא םישנא רחא םג בוקעל ונל תורשפאמ
 םוקימל רשק אלל םירחתמ םיטסירורט
 .ונלש הצובקה
 דחא ןורתפ שי תונלבסה ירסח םיקירפה לכל
 שדוחה אצויש קחשמב קחשלו 5% תונקל -
 תוסנלו ביבאל ןיתמהל טושפ וא םלועה לכב
 יס.יפה לע זא ותוא
 ולאל םגו םלוכל הבוח קחשמ והז הרקמ לכב
 | תוסנל םיצורו ןושארה קחשמב וקחיש אלש
 | .סעפ-יא ואציש םיבוטהמ היגטרטסא קחשמ
 חיטבהל לוכי ינא הז קחשמב תומישמה יבגל
 הנוש יפוא תולעב תומישמ רתוי הברה שיש
 ץינע חיטבמש המ התע דע ונלגרוהש הממ
 םנמא תומישמה ,שדחה קחשמב חתמו
 תיפרגה תויורשפאל תודות ךא רתוי תושק
 םיידוסה םיפיטלו תופסונה תוברה
 סכל תחטבומ קירפב דיתעב ומסרופיש
 תורשפ תרסח המחלמ לש תממהמ היווח
 הרחתמה טקידניסה ירבח םירטסגנגר
 42 לחחל הצורש

 .הקירפמהו הנטקה ונתרובח תא לסחל



 זאדטגז, ד שזפודצ :קחשמה
 הידמיטלומ תונולח :רישכמה
 4 , תימע :קחיש

 \כ % < רד-ה 8

 לוז - צ תצצפ אוה לחטמב

 לחשמ -- בזל ןא ןבומכ <
 התוו אס יפדחל חרטנש ידכמ תישפיט =

 ו שרוד 1 קחשמה םגו 0 =
 סיףויב

 ,דה"טאבו לק

 תע
 ת"ומדה \+

 95% - הקיפרג 4
 ןונגסב היצמינא .הקילדמ טושפ םלועב רתויב

 דעוו תצקש וקה םע ,ינויזיוולטה
 ומכ הארנ הז ,קפס ןיא .הנווכב
 .קרפ דוע

 94% - לילצ
 דצל ,םיירוקמה תולוקה ,ןבומכ
 םיסינכמ ,תירוקמ הקיפרג
 .אודצ"ה תריואל רשי םכתא

 89% - קחשמ תמר
 קחשמ הז ,השק קחשמ אל הז [ 00

 .בוט שאר שרודש ,הנהמו דחוימ | - 6 ירכו ןו ו ג םס

 92% - םייח ךרוא |" שמש - ו \
 תת הברה ללוכש ,לודג קחשמ |[ םע םירכומ = | ו וויב לש =

 םיטסווק ללכ ךרדב .םינוקחשמ ה יפוסמ לע דה טאבו
 לבא ,ימעפ דח רוקיבל םיכוז " ףכוז קוידב אל ,ודנטנינו

 המכ תוחפל ורזחת הזה קחשמל 9 דמצ ,זא .הבוטל םתוא ,
 .םימעפ ולוכ ךייש עוציבה (וישוה םלועב םינושארה םהידעצ תא ושע םיבכוכה
 93% - ללוכ ןויצ רוציל רליפא התסינ אל 11601 .א1ן'\ ב הפשפתשה 101 תרבח זאמ .\1 0 םש םישנאל תרבח תאז התשע ,םמיע דחיו בשחוממה
 אצומ םלועה המ ןיינעמ לש ףסונ ירוקמ רקפ ןיעמ אוה קחשמה - קתעה ,םקלחב תוחפל ,הלש םיקחשמהו דואמ הברה
 ינשבו תויליבד שרק תוחידבב .הרדיסה ואצי בורקבו וגו נוהלה תמישר שארב םידעוצ

 ,אוז צדה

 תועיגמ

 < םייתניב ,םיקחשמה
 .יס.יפל קר

 ל

 ,בוש 7

 םימגמגמ םיאקירמא םיח'צח'צ בטיה תרכומה ,(ו\\/\ו:"ב ישחרתמ ולוכ קחשמה .דועו רגנוק ,ל קומע ללח קושל
 דחא :הבושתה ? םינבצעמו תיב ,תובוחר ,תויוגחה םע ,הרדיסה יבבוח לכל | ירייצו םיאטירסתה ,השעמל ,ורצי קה תא
 .ןיבמ ,היזיולטב םהב הפוצש ףרטצהל ידכ לכח םישוע דח"טאבו סיוויב = ,דח טאבו סיוויב לש הרישעה חפשל םיארחאה ימ קר .םילודגה םיטיהלה :םיקפקופמה 'םיסופיטה ינש לש תיבהו רפסה ינש םשארבו א11'צ לש םיירוקמה היצמינאה



.- 

 גיי לה)ו

 ,סיעדוי סתאש יפכ ,יכ .רשואפ יתוא השוע הז .ןייעעל תולאש סכל שי גי

 ית סתנכהש ירתא ,רוציסכ א ..5 -אל 320-ה ןיכ ,06-ארטלואל ןרוטאסה ןיכ .ודגטניגל [

 הגס ןיכ האוושה תושועש תולאשה לכמ יל סאמנ

 | ולא ועכ - תוכושח תולאש סכל שי סא .זמר

 ..אלש וא !יוארה דו |
 זכככ לסחיתהל תיטכפ יגאו 6250 ביכא-לת 28ו10 ד"יתל ילא תולשל סיגפזומ סתא ,הזה דוטעכ וטסרופש

 ,סו[6 >']גאת ןי'60ק'ר9[ |
 ותסיא [8 קירפ ']!תיגא 3ח%ב 'תארק 7 |

 ר'ג סייג רהח[ ר69א סא קתוא 0
 תא[ 'תי3ר 5% .ר6966 תראא| .הי/![6]

 סאו :9[!א ₪ה תאכו ּתפ ריסכא[ סיארוק קיא |
 תכ' ג |6 היירָּד-הָגאְב !אכ ה'הת ת|כיאה |

 .בו6 תוי!אלה תא !(ריִס

 הילצרה - ץיבוקנימ רהוז

 לבלבת לא .ןטק לבכב לכה ךסב רבודמ

 םייגה תא ךפוהש ,1צ דואפא-ה םע ותוא
 ,יתוכיא רופיש ןיא ,ךרעצל .היזיולטל ריג
 .ךפיהל וליפא יתעדל

 /סו[6 60[
 תוןק[ "ההו6 תי ןק" |!תיאה האכה 'תיאר 7

 דגש סו. 00 'דא'א-ת[ת ,!6!ח[א רהכ8 |
 6 .חי'6 35 םוקאב ח"6 26 10 ר'חאה

 וה סאה .ב .רבכאה תא תק[ '[ 'א3כ סאה
 !תוןורת" ספא 4 .ר'חאה תא 0
 ?ויתו ןורסחו

 הוקת-התעפ - רנטפואפ ריפכ

 רבכעל קוקז התא םאה - הטושפ הלאשה .א
 .ב .תיבויח הבושתה ,ןכ םא .ידמימ-תלת

 ידי לע ךמצעב ריחמה תאוושה תא השעת [
 ותויהב לכ םדוק ונורתי .ג .תויונח ןיב רקס
 .יטוחלא אוה הזמ ץוח .ידמימ-תלת

 /ןווווקת ןי60ק'ר1[
 ?הגיאא[ סיקחסא 69[ 9% היא 7

 ב וס6-[ קר סי! תויוןח הכרפה 'תיס']
 יתארק ?9ָגס [6 6 'ר\'קראה האי 'תא |
 רבכ רואא 6|ה| 6'כ 6 ר'0כא 6 הגס[ 46 [

 רואה וו" | ני תת. .--₪ . :

 ושש ₪ \ - ₪ ירה 2 עם
: ְ : 

- 
 ₪. ה ופש 2 - : . "4 " . 4 ,

₪ "" 

 קוי 'תא תא[ 'תי3ר .ןפי! ם"הראה תא3]
 ?[6רס'[ ע'י םאה|

 ןג-תמר - ןמרטופ רשא

 תורישי ןימזהל תוסנל ץלמומ .השק דואמ .א
 בוביס השעת ,ןכ ינפל !הילגנאב םינרצימ
 וחילצי םה ילוא ,סיסנ'גו םיכובמ לצא רצק
 לש שרויה אוה ירויקרמה .ב ...ךל רוזעל
 עיגיש דע ןמז דוע ול שי לבא ,ןרוטאסה
 !םלועב תויונחל

 !ס![6 ןי60ק'רפ[
 [?כהה תא .כ ?דטזמ-[ םירהחתא קיא
 [ה]א ת/אכ 1 ?דואטד-| 60 כ 7

 6  םשא% 0את0ה[ 938 | |רכ)
 ו

 דרע - רנברו ןתמ

 ,ףסכ הלוע לכה .יונמו גלפ ,הנכות ךירצ .א
 שי .םינושמו םינוש םילדבה .ב .דימת ומכ
 שיש ומכ ,טנרטניאב םידחוימ םירתא םהל
 הנבמ אוה ןורקיעה .םירחאו 177 ירתא םג
 תונומת גיצהל םהלש תלוכיהו םיצבקה
 םהינשל ,ךרעצל .יתימא ןמזב ואדיו יצבקו
 תללוכש .תירחסמ הנכות רבכ איה ספאואו -ה .ער אל ללכבו םניחב אב ,סודמ קלח אוה או אוג א-ה .ג .וזה תלוכיה תא ןיא
 יתייה טושפ ,ךמוקמב ינא .תויצפוא המכ דוע
 . ימינפ ןורכז הגמ 4 דוע הנוק

 !םו[6 ריא3ה 60[
 [כ תא (סאוו) רו 0י6ו סי קסא ס'6רכ .[ ₪ קא היפ ותוא [3ןא ין 4 2 ] = ?בותכ][ קר !א קוחא[! גותכ[ 7 וסא (םירו('[קת הרו3) 09 | | 6

= ] 

₪ | 
 - ₪ אשל

 || תישא[ ןת\6 קפות| קסאהת [8 תוי?א'ןאת
 תווק[ יאצכ סאה ?ת108[ ןת' | הא .תו' ן39/קו
 || !(6 סיריחאה סוחת !הא ןכ סא[ 03ח סי6שרכ

 0800-א ם'6רס ירה[ םי3ור רסאכ סאה 4
 תַפסות סג |6 אק<6 תןכ!ת קר םיכירנ
 טד 'ס'6רכ סאה 3 ?ה0חאה תרא|ח[

 | תי[0'ע3 6[ תאא6]6 וופו תקיס!א סיכפות

 || ה ?תו'תוכיא תי[3/'6 תקיס!א[ שא יס'שרככ
 תואאג סי ןתו! | קחס 30 גוסא [!קה יס'6רכ סאה
 | 6ה סאה ןכ ם₪  ,י?א'א ת[זת [י3
 ?' ן[ַפ!6ירשס

 || הנער - םוזח יתיא

 | | 'רחא ידבלב תחא םעפ קחומ ,ןכ בתוכ .א
 רואה לע בוש בותכל ןתינ אל הקיחמ
 ושפא .ג ..ךסמ סיטרכ ףילחהל .ב !קוחמה
 ףידע יכ םא אוק08 תנכותב שמתשהל
 גצ5 יסיטרכ .ד .והשלכ ואדיו סיטרכ
 סימוגד םילילצ תירפסב םישמתשמ ד ₪
 תונכותב ךומתל ידכ .םילילצ זטנסל םוקמב
 ולא םיסיטרכ ,רחא גוסמ לוק-יצבק םל
 ה .הליגרה הרוצב םילילצ זטנסל םג םיעדוי
 הרואכל ידמימ-תלת ףאו ינופואירטס לילצה
 | ווחאמ אבש ,ישילש לוקמר ללוכ אל אוה יכ
 הווצב דבלב םילוקמר ינש לצנמ אלא
 .תמכחותמ

 !סו[6 ריאה

 ן ?הכיא 4ראב 68-9 7
 .ר'בא-לת - גרבנירג םענ

 .3000-מ ,וריחמ .תויונח המכב - וישכע .ןכ
 -- !הלעמו רלוד

 = א""ק=>" %6- שב
 ] ₪ שב

 || טיח ת< תו ןק[ [כ|< 'תא ק[ 417' סאפ
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 לקה ךירדמו
 אוה .ןוציחה םלועה לא בשחמה ישמתשמ לש רשגה אוה םדומה

 ,טנרטניאב ךירצש ומכ דקפתל םכל רשפאמש רישכמה
 .םירחא םירבד דועו כססא  ומכ םיקחשמב שארב-שאר קחשל

 תברו תרושהתר תווכות טהסיד ררוכ : .בטיה ותוא ריכהל ץלמומ ,ךירצש ומכ ותוא לצנל ידכ

 הז ,םיבר םיקירפל .םדומ םכותב ןקתומ רשאכ םירכמנ ,םישדחה םיבשחמה לכ טעמכ
 דואמ המוד והשמל ךפוה םדומב שומישה ,םהיבגל .הנקתה לש תויעב הברה ךסוח
 ,תמאה .רוטילקתה ןנוכל חישקה קסידה ןיבו והנשימל דחא םיטקסיד ןנוכ ןיב רבעמל
 לש םיקסידב שמתשהל ,ןופלטה וק ךרד ,ונל רשפאמ םדומה .תויהל ךירצ הז ךכש
 .םיקחורמו םירחא םיבשחמ

 ןשי בשחמב םדומ ןיקתהל אבש ימ לכ יבגל ,הנושארה היעבה :תויעב יתש שי ,לבא
 ןיידע ,בשחמב םדומ ןקתומ רשאכ םגש ,הינשה היעבה .תורדגהה לכ םע ךבתסמו
 .השדח הנכות ןיקתהל םיאב רשאכ ,ללכ-ךרדב ,הרוק הז .דואמ תובר תויעב תוררועתמ
 דציכ וכירדהש ,םירפס ולא .טנרטניאל הכרדה ירפס תורשעב ףצוה קושה ,הנורחאל
 םיבושח םירתא וללכש םירפס ,('וכו ןוילימק ,פייקסטנ) תונושה תונכותב שמתשהל
 ולא םירפס .עדימה תדרטסטואל םיימואלניב םיסומינו שומיש-יללכ וללכ ,תשרב
 .וב ןוכנ שומישלו ומצע םדומל וסחייתה אלש טעמכ
 רתאל דציכ ,םדומה תא ןיקתהל דציכ םיריבסמש ,םירופס שממ םירפס םימייק קושב
 תרושקתה םלועו םדומה לש הבישחה ךרד תא ןיבהל - רקיעבו תונוש תולקת
 .תבשחוממה
 ךירדמ וניא רפסה .ללחה תא אלמל אבש ,רפס הנורחאל האיצוה "סוקופ" תאצוה
 ללוכ אוה "סוקופ'" ירפסמ הברה ומכ .תשרה לע ריבסמ טלחהב לבא ,טנרטניאל
 .בהז-טנרטניאל םייונמ עצבמ

8 
=" 

 ב ואדיו-תומלוא םאות
 ןוויג םישפחמו ואדיוה יקחשמ תומלואמ םהל סאמנש הלא לכל
 ."אנ-בשחמ" :תא םכל ריכהל האג ינירה המימח תיתיב השגרהו םיקחשמב
 יקחשמב קחשל םג םיצורו תיבב בשחמ םהל | תיסחי םינטק םיקחשמ לש בר רפסמ םינקתומ םהבש 4 \או ןיאש ולא לכל ןורתפ תנתונ וז תונח .םשל רזוח | הגמ-8 םע םויטנפ יבשחמ 8 םנשי תונחב .םינשיה םגו רתויה ףאו תונחהמ הצורמ אצוי דלי לכש חיטבמש | םישדחה בשחמה יקחשמ ברימ תא קחשלו אובל ונל העיצמ איה יזנכשא לאיחי בידאה תונחה לעבל תודות המחו | .העיצמ איה ותוא ןויערה תניחבמ ץראב הצולחה איה רז תינח
 ומכ .הנתמה אלל קחשמ לכב קחשל ןתינ ללכ-ךרדבו הובג עציהה | רגובמ וא דלי לכ .האלה ןכו הירוגמזטנפ ,6 א"פיפ ,א!א- 7 .רבכ בשחמ םהל שיש םהירבחמ תובוטב ךרוצ אלל בשחמה | םישדחה םיקחשמה לכ לש ףסונ לודג רחבמ ונשי ךכל רבע

 . דלי רשאכ קרו רות שי םא וליפא םיצורש המכ קחשל ןתינ ןכ םע םיבשחמהמ דחא לע ןמז תלבגה אלל קחשלו עיגהל לוכ
 " .תוהובגה בשחמה תושירד םע םישדחה םיקחשמב תיתודידי דואמ הריואה .ךכמ הנהנ דליה וליפאו ףטרמש רשאמ < קחשל וישכע דע ולכי אלו םייטיא םתיבב םיבשחמהש ףסכ תוחפב תונחב ודלי תא םש הרוהה רשאכ ףטרמשל ףילחת " הלאו יתיב בשחמב קחשל וכז אל ןיידעש הלאל דחוימב | תווהל לוכי הזש וז תונחבש ןורתיה םצע הח םיכומנ וליפא םה |. "אנ-בשחמ"ב ףיכב קחשלו אובל יאדכ םוכיסל .החנהבו בשחמה דליל הקוסעת תעש רובע ףטרמשל םימלשמש ריחמל האוושהבו .  יקחשמ לכ תא תונקל ףא ןתינ וז תונחב .תבצקומה קחשמה תעש | םיהובג אל םיריחמה .תועש רפסמל לזומ יונמ תועצמאב = ירחא "וקוליס" ידי-לע אלו קחשל וירחא אבה לוכי קחשל םייסמ וא קחשמ תעש יפל אוה םולשתה .הצור אוהש קחשמ הזיא
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 ןיחמה תא םלשל
 שמ תכורעתב התיהו

 -- % . התיהש תובינגה תכמ לע סעכמ ונחתר םדוקה ןוילגב

 םיג 2 7 לבא רתוי םיעוגר רבכ ונא ה ששה

 יל 1/7 רלוד 10,000-ל בורק לש דספה לע חוויך

 חעא]

 ליג :קחיש | תובוט תוביס שולש

 חת אלו רצומה רובע םלשל ךירצש םינימאמ ונא ןללגב ,תוביס ישולוש וטו

 יכ ןמואי אל |(; = % שמ |

 םאות - רפְוסי  .הרומת לבקל ותוכז .םלג רמוחו ןמז --- אות ל , |

 סססא] ורובע ומלשייש הווש טלחהב אוה זא ,ותוא ובנגיש ידכ קיפסמ הווש רצומה םא

 6 םיחאל ןכתסהל חרטת לא םג זא ,ליעגמו קופד רצומה ךתעדל םא .האלמ הרומת

 סאו שס וו- טושפ .םינטקה !ותוא בונגלו

 = אלש ,קחשמ תונהל לכונ םהמ םגש ,םיפסונ םירצומ חתפל לכוי ןרציה ,םיחוורה תוכזב ב

 וא םימחר ירסח םיחצורל םכתא ךופהל הסנמ | .דיתעב
 קחשמב קשנה .אוהש גוס לכמ ברח יריכש ,רצומה לע תוירחא לבקת ,תמליש םא .בוט תורש לבקמ םג םלשמש ימ .ג

 םינובס ,םימ-תוצצפ ןונגסב יתודליו םימת .םלוה ישיא סחיו הכרדה רפס לבקת
 תושירד םעו יפיכ שממ ומצע קחשמה .המודכו שגרל אלו קוחה לע הריבעל תורושק אל'ןהו שי טלחהב ?תופסונ תוביס םיצור =

 ימינפ ןורכז הגמ 4-ו 386 דבעמ :רתויב תוטעמ והשיתמ זא םויה אל םא) בנגל ויהיש ןופצמה תופיקנלו ןברוחמה ישפנה

 הישעתב רבודמ ,8\/5₪ 0/4 ₪ תונכותב רבודמ רשאכ ,לשמל .(דיתעב
 פזה| א 51 5 תונכות ןנשי .שמתשמב ןתונ ןרציהש ןומאה לע תוססובמה
 ו ליג :קחיש יאדּכ:הז:.השיכרל תולוז ןה ,תוירוביצ תונכות.ןה רשאכ .תוישומישו תואלפומ
 .. ןרציח ,ףסכ וחלשי אלו הנכותה תא וקיתעי םלוכ םא לבא .הנוקל יאדכו ןרציל

 ==התוא קודבל תורשפא תתל .ילב רקוב התוא רוכמלו הנכותה לע ןגהל ץלאי <
 קחשמ והז ניחב םדוק
 םימת תוחפ | 2 4 ו

 םג .ומדוקמ ?ל"וחל ףסכ םיחלוש ךיא |
 רבודמ יל ְי םיחלוש ךיא גישומ םהל ןיאש ,יתשגפ םהב םיקירפ המכ לש ימשרה ץורתה

 ,תויר'ב | |-שבפ ייפ: .בו6 קזפסמ ולדתשה אלו ושפיח אל האהנְכ םה ,לֶּבא. .ל"וחל ףסכ
 וידר הביבסב יעצמאו ריחמ ,תבותכ םע ,קיודמ רבסה ץבוק ףרוצמ 511/\ \ וא \אמ תנכות

 הברה קחשמב שיש ,היעבה .תניוע תיביטקא .םיירש שת | [
 .תשומחת דואמ טעמו םיביוא | 5 4\ ודמ םא .ראודב ק'צ חולשל רשפא ,ןכ - יאקנב ק'צ וא ישיא קצב .א
 הקיפרג םע ידמל םישרמ חיתפ שי קחשמל ,הרקמ לכב .דחוימ יאקנב ק'צ שוכרלו קנבל רע לרחל קיצ הושמה
 תוילמינימ טלחהב קחשמה לש תושירדה .הפי = המוטא הפטעמב אל וליפא ,ןמוזמ ףסכ חולשל םיצילממ אל ונחנא
 דיקפהמ .תקיודמ הכרדה לבקלו קנבל תשגל ךירצ ןאכ םג .תמדוקה תורשפאל .ימינפ ןורכז הגמ 386 + 4 המוד יד םצעבש ,הינש תורשפא יהוז - םיעסונ תואחמהו תיאקנב הרבעה .ב
 זועמ :קחיש | רוקיבל עיגי אוח רשאכ ,םילקשכ ף : עו | | | + רשאר .םילקשב ףסכה תא ול וריזחת םתא .יארשא סיטרכ דצחוהא א ק'צב ,םש םלשיש ונממ שקבל ,ל"וחב רגש ,החפשמ בורק םכל שי םא .ג
 וס ומ6 05 תיבמ ףסונ קנכ 2 א - 6 ,תוטושפ יכה תויורשפאה תחא יהוז .תוהזה תדועת רפסמו ףקות | ה לעב םש ףורצב ,רפסמה תחילש רשפאמ .'מ | , ו ו רשפאמ ימואלניב יארשא סיטרכ .ד
 אל ,םנמוא ן: קחשמ וא הנכות םכל שי םא ,םיצורת ילב זא | ו 7" .ןמזה לכ תוחתפתמ ולא תוטיש .החוטב איה הפ [- ישה תא קודבל בושח .תונוש םולשת תויורשפא ןנשי טנדו 2" / יקסה . וקה לש תוחיטבה תמר תא וקדבתש יאדכ ,טנרטניאה י 7 : - /הותפל יטרכ לש םיטרפ םיחלוט סת .ראודב השעי חולשמהש יאנה 5
 רבודמ | ,םיבהוא יה לע ורעטצת אל םתא .הרובע םלשל וגאדת

 תוירי קחשמב ,
 ידמימ-תלת

 םתאש א
 .םינוגהו םירשי םכתו

 2 י
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 אלא ,ביהרמ

 רתוי והשמ
 רתויו חוטש

 ,ןשוימ ןונגסב

 קחשמ והז ,לבא

 .ץוציפ
 קחשמה תלילע

 1 ןיב תרשוק

 8 == לע ןוגריא

 5 ב ,ירותסימ

 אל ,שולק קחשמל םניב רשקהש ,םירבד דועו םינוש םיבכוכ

 הז ,יזכרמ דיקפת ןאכ קחשמש ,דיחיה רבדה .יחרכה אלו בושח

 (תירבעב - "קדה") יריה רותפכ לע עבצאה תא קיזחהל ךרוצה

 .ךסמה תביבסב ומצע תא זיזמש רבד לכ לסחלו

 תניפס תא ללכשל ךרוצה ,ומכ םיבוט םיטנמלא שי קחשמב

 בצמב יולת לכהשכ ,הלחתההמ רתו* בוט הניפס שוכרל וא ברקה

 םירוטרנג ,םיניגמ ,קשנ-ילכ שוכרל רשפא ךכ .םכלש ילכלכה

 .דועו
 הריהמ ,החונ הניפסב הטילשה .המיהדמ הרוצב דקפתמ קחשמה

 םיננכותמ םיבלשה .קשנה ילכמ דחא לכל סחיב ל"נכ .תיקודמו

 .הלוע ישוק תמרב ,בוט
 תוגוזב קחשל רשפא הז תא םג ,םק16 יקחשמ בור תא ומכ

 תא וסנתש ירחאש ,קפס טעמכ יל ןיא ,ללכב .םיילפכ תונהלו

 תסריג תא גישהל ידכ לכה ושעת 88\/5150-ה תסריג

 !האלמה קחשמה

 22 האח \פ8וד
 סו ופהצ וה ח₪ 5

 ילא :קחיש

 דחא חטבל אוה ק'ג ז'אג

 ודלונש םילודג רתויה םיבכוכה
 ינשה קחשמה .8ק16 תרבחב
 ,םייתניב .ךרדב טלחהב הרדיסב
 האצי ,1996 תנש תליחת דובכל

 תללוכה תדחוימו תפסונ הסריג
 ₪716 לש רתאב רקבל הווש ,רוציקב !םיידמימ-תלת סונוב יבלש
 ...טנרטניאב

 6[ ץס5 5

 סצםאזעאם
 תימע :קחיש

 ,הפיחמ ידואל הבוט הרושב
 ל | חלשש ,הצחמל ינומלא ארוק
 יי - .הניחת שממ ,השקב ונילא
 !286 יבשחמ ...לע לעופש 511 וש \א₪ קחשמ ול אצמנש
 .םויטנפה ןדיעב קחשמ הזכ ונאצמש ,ךל רשבל םיחמש ונחנא
 ידמ קזח בשחמ לע קחשל השק הזה קחשמה תא ,קויד רתיל
 רבודמ לכה ךסב ...סירטט לש ןונגסב והשמב רבודמ אלש לזמו
 רותפלו ,תוריט 16-ב רקבל םכילע וב טושפ תומרופטלפ קחשמב
 שקבל רשפא המ לבא ,םיהדמ אל .תודוכלממ קומחלו תודיח

 286 קר שרודש קחשממ

 חיש (וש "ב 5 ( ..ש"

 פוד 6ה
 ביבא :קחיש

 שיש ימל דמחנ קחשמ הז

 ,לכה ךסב ,רבודמ .תונלבס
 ,אלא .ידמימ-תלת ךובמב

 ,ןמזה לכ רמולכ ,םעפל םעפמש
 םיחיראב םילקתנ םתא

 םיצור םתא ותוא הזל ךופה ןוויכב אקווד עונל םכל םירשפאמה
 .חיראה תא בבוסמש ,והשלכ גתמ לע ץוחלל ,ןורתפה .םיכירצו
 םידוק ,תוחתפמ ,תולוענ תותלד םג וב שי ,ךובמה תא ךבסל ידכ
 .דועו

 תושירד .ןונגסה יבבוחל רגתא הברהו בוט לילצ ,הדמחנ הקיפרג
 .ימינפ ןורכז הגמ 4 םע 386 קר ...תוכומנ םומינימה

 קו6א| ם 5
 ליג :קחיש

 אל הזכ קחשמש ,חינהל ריבס
 םיקחשמה קושל אצוי היה
 תא שי הז ליבשב ,לבא .ירחסמה
 51 \א5-ה יקחשמ קוש
 תוקרי ,םיציצע ,םיחמצ תמחלמ

 הטושפ הרוצב ,תומרופטלפה ןונגס לע ססובמ קחשמה .המודכו

 הרקמב ותוא יתאצמ םתס - שדח אל ללכב אוה ,בגא .תעשעשמו

 ..385 הזיאב

 :טנרנטיא

 :םקז6 ירתא לש תובותכה ,חוניקלו
 110: / וראש .6כוס< 865.00

 !1כ .טתמ] 600 ות 15006 / 28116560
 110: | / שעואש .6ןכוס ₪65 00 1 6

 טנרטניאה תורחתו
 תכרעָמְל ועיגה שדוחה םג !וזה הבושחה תורחתה תא ונחכש אל

 סרפו ּהליהת ,םוסרפל וכז ,לשמל שדוחה .תומיסקמ תובתכ המכ

 ולכות ,תורצקה ,םהלש תובתכה תא .רטכש ילאו רקפ זועמ ,עונצ

 המכ ונל חלשש ,קנרפ יקימ תא םג ריכזהל יואר .הז רודמב אורקל

 ."וטוטוא" רודמב ומסרופש ,םיקחשמ לש תומדקומ תוריקס

 .ןאכ רכזומ אוה ,םש עיפומ אל ךלש םשהש תורמל ,יקימ

 .טנרטניאה לע םירפס התיבה םתלביק רבכ םכתשולש

 ---0 0 ה

 המ לכ .ךבוסמ אלו השק אל הז .סרפב תוכזל םילוכי םתא םג ,ןכ

 שולגל וליחתת .תונלבס תצקו טנרטניאה לע יונמ הז ךירצש

 .םלוכ תא םיניינעמש םיבשוח םתאש ,םירבד ושפחו האנהב

 | 'גישהל ,תונומת יצבק דירוהל ולכות ,השילגה תנוכות תרזעב

 < לש םיטקסיד םע ,הבתכה תא ונילא וחליש .קתרמו ינכדע עדימ

 7 .םתרקיב ןהב תוקייודמה תובותכה תמישר םעו תונומת

 61280 א"ת 2810 ד"ת - תורחתה :לא חולשל ךירצ הבתכה תא

 - | והכרדה ירפס ,ריהמ םדומ ,טנרטניאל יתנש יונמ :םיסרפה ןיב

 .םידבועה לע הרוסא תופתתשהה :בל-ומיש .דועו םיקחשמ

 . .םיעובקה קירפ יבתכ לעו לארשיב טנרטניאה יקפס
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 ןמנזור קראמ :תאמ

 בווק םולחה
 ימ לכ .בורק טלחהב המודמ תואיצמה םולח

 תמצוע תא חכשי אל המודמ-תואיצמב קחישש

 תא תווחל ונמדזה אלש ולא ןעמל קר .היווחה

 .תודבוע המכ רפסנ ףהזה םוצעה שוגירה

 םתא ,המודמ תואיצמ יקחשמב ,תישאר

 לכ וא ברח ,חדקאל ךפוה קיטסיו'גה .רוביגה

 םכל שי בשחמ ךסמ םוקמב .רחא קשנ-ילכ

 -תלת הנומת תוקפסמש ,תושדע גוז הבו הדסק

 הקיסומל תוינזוא םע ,תיתימא תידמימ

 סנשי קיטסי'וגב םגו הדסקב םג .תינופואירטס

 ונלש ףוגה תעונת תא םיטלוקש ,העונת ינשייח

 .בשחמל התוא םימגרתמו

 קחתותמ םולחה
 המודמ-תואיצמ תוכרעמ ,ןורחאה ןמזל דע

 םיזכרמב וא ואדיוה תומלואב קרו ךא ואצמנ

 .ריחמב רקיעב הצוענ התיה הביסה .םידחוימ

 "תלתה הנומתה דוביעל ושרדנש ,םיבשחמה

 ףיסוהל ךירצ ךכל ,ידמל םירקי ויה תידמימ

 םריחמש ,םינשייחו תושדע יתנש םע הדסק

 הריחמש תכרעמ התיה האצותה .םויה דע הובג

 150-מ הלעמל) רלוד ףלא םישימחה ביבס היה
 לכ לש רקיה ריחמל רבסהה םג הז .(ח"ש ףלא

 .ואדיוה תומלואב קחשמ בוביס

 שוכרל ןתינ :יונישה לח הנורחאה הנשב שממ
 יבשחמל תורבחתמש ,המודמ-תואיצמ תוכרעמ
 תורמל .קחשמה יפוסממ קלחל םגו .יס.יפה

 תורקי ולא תוכרעמ םג ,דואמ חנצ ריחמהש

 .ל"וחב םגו ץראב םג דואמ

 \ א
 ץראב תוושמ איה .בוט שממ תיארנ וז תכרעמ

 איה .לנוישנרטניא .יס.יפ ר"ד תרבח ידי לע
 םיאור) רוחשעבצב הביהלמ הדסק תללוכ

 םילטסירק םיכסמ גוז ,(?!אל ,הנומתב
 וליפאו ינופואירטס לילצל תוינזוא ,םיינועבצ

 םהב םיידיתע תשרו תוגוז יקחשמל - ןופורקימ

 יינשה םע דחאה רשקתל ולכוי םינקחשה
 םע ,דחוימ קיטסיו'ג ללוכ א-ה חוניקלו
 .העונת ינשייח

 רוטילקת םילבקמ \:א-ה תא םישכור רשאכ
 המכ לש תודחוימ תואסריג ובו דחוימ

 תואיצמ תוכרעמ קוויש לע הזע תורחת :לארשיב ,וישכע ,ןאכ ,הרוק הז
 !םימשב תמאב ריחמהש ,ןיידע ,םלוכ לש היעבה .תויתייב המודמ

 ,כט565א1 ומכ םימסרופמ םיקחשמ

 .םירחאו 14016 =

 ,386 בשחמ ןה צשא"ה לש םומינימה תושירד

 ץירחו ינופואירטס לוק סיטרכ ,/6/ג סיטרכ

 .בשחמה לש םאה"סיטרכ לע יונפ טיב 6

) 
 לש תידמימ-תלת היארל ,דבלב םיפקשמ ולא

 קר אלו ךסמל תורבחתמ םייפקשמה .תונומת

 תועצמאב יטוחלא אוה רוביחה .בשחמ ךסמל

 המצע הנומתה .תומודא ארפניא םיינרק

 ךסמה לע ןנובתמ הפוצה .ךסמה לע תנרקומ

 השדע תוללוכ םייפקשמה .םייפקשמה ךרד

 שרפהב המוטא וא הפוקש תישענש תילטסירק

 םימעפ 120 קויד רתיל .הינשה תויפלא לש
 תינמיה השדעה תמטאנ תחא םעפ .הינשב
 הנומת תלבקמ ןיע לכ ,ךכ .תילאמשה םעפו

 .דמימ-תלתל תמגרתמה תרחא

 תידמימ-תלתה הנומתה ,עדוי וניאש ימל
 הנומת האור ןיע לכ רשאכ חומב תלבקתמ

 ןיע לכ ,םייפקשמה תרזעב ,ןכל .תצקמב תרחא
 לאמש ןיעש העשבו רחאמ ,תרחא הנומת האור
 הנומתה קר תנרקומ ךסמה לע ,המוצע וליאכ
 .ךפהלו טולקל הכירצ ןימי ןיעש

 יקחשמל תמאתומ הניא ןיידע וזה תכרעמה
 ימ .רלוד 800-ל 600 ןיב ,ל"וחב ,הריחמ .בשחמ
 רתאב םתוא אוצמל לכוי ,םיטרפ דוע הצורש

 :טנרטניאב סקיפרג-ואירטס תרבח לש

 זז
 םיפקשמ ץראל תאבימ "תבשחמ" תרבח םג
 גוזב קר רבודמ אל םעפה .המודמ תואיצמ לש
 -תלת הנומת קפסל ידכ תומאתומה תושדע

 . דע םיינועבצ םיכסמ גוזב רבודמ .תידמימ
 םיקחשמל המאתהו ינופואירטס לילצל תוינזוא
 / הסיט ירוטלומיס ,00%1 ומכ םיראלופופ
 | .דועו
 . תקוושמש המודמה תואיצמה יפקשמל
 2 םה :םיטלוב תונורתי המכ םנשי "תבשחמ"
 .] .דואמ םיחונו (םרג 320 םלקשמ) רתויב םילק
 םע הלולצו הדח הגוצתב םידיוצמ ףא םה
 תוינזוא ,ילזונ שיבג יגצ ינשב ,םיניוצמ םיעבצ
 . .יריצ תלת תועונת בקועו ואירטס

 .] תא ליבגהל הטילחה ,/18ד141. 1/0 ,תינרציה
 ההובג הנומת תודח גישהל ידכ היארה הדש
 | יטפואה דצה .םירחתמה לצא תמייקה וזמ רתוי
 | | םימקוממ םיגצה :רתויב םכחותמ רצומה לש
 .] גוזב דיוצמ רצומה ןכ ומכ ,תיכנא אלו תיקפוא
 לש תיווזב תומקוממה ,תופסכומ יצח תוארמ

 וב רדחה תא תופקשמו ןיעה לומ תולעמ 5

 הסכמ .םייפקשמב שומיש ךות םיאצמנ

 ן תופיקשה תא לטבל רשפאמ ,דחוימ קיטסלפ

 ן .תותביבסמ שמתשמה תא דדובלו

 דואמ תולק יטילאיר לאו'צריוה יפקשמ

 : ידכ תושעל ךירצש ידיחיה רבדה .שומישל

 .[ | לדוגל םמיאתהל אוה םדאל םדאמ םריבעהל

 .]  ליבקמב היאר יפקשמ ביכרהל ףא ןתינ .שארה

 .] .ךכ םשל דחוימ ןוויכב ךרוצ ןיאו םהב שומישל

 יתוחיטבה המודמה תואיצמה ףקשמב רבודמ

 רגוס וניא ינשדחה םבוציע .קושב רתויב

 יוביכ םע דימו ותביבסמ שמתשמה תא קתנמו

 שמתשמה האור ,םתדרוה אלל ,םייפקשמה

 .םכרד
 ,ואדיו רישכמל םג תורבחתמ םייפקשמה

 לכ וא המלצמ ,קסיד רזייל ,היזיולט קחשמ

 רבחתהל םתלוכיל ףסונב ,תאז .רחא רוקמ

 תורבחתה ישיאה בשחמב 60/4 ואדיו תאיציל

 וא תדחוימ הנכותב שומיש הכירצמ הניאש

 .דרפנ סיטרכ
 םישומיש שי יטילאיר לאו'צריוה יפקשמל
 ומכ ,ירודיב בשחמ קחשמ דבלמ םג םיבר
 .ץיפמה :תימלועה םיינישה תאופרב לשמל
 ,הדנקבו הקירמא ןופצב רתויב לודגה ילטנדה

 < תרצותמ םייפקשמב שמתשמ ,"לטנד ןוסרטפ"
 | לש ותעד תחסהב ולש לגדה רצומכ

 | .לפוטמה
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 הלילע ול ןיא ,םירותפכ ינש לע ישוקב ססובמש קחשמ וה
 ויתימא ץוציפ לש הגמ 232 .קתרמ טושפ אוהו

 עש גרא עיצהל המ ול שי ןידעש ,חיכומ ואיממ-ואו
 םלועב תללוחתמש םיטיבה תמחלמ דו

 וחרט רבכ ואיג-ואינב ,םנמא .םיקחטהה
 תמישר לע זירכהל וליפאו רוטילקת ול איש
 . ! ,םייתניב לבא ,ןנוכ ותואל אצתש םיסחשח

 ..- 54 | שש ₪-

 דואמ טעמל .םתוימ םגו רקי םג רתונ רישכמה

 הדיחיה הקדצהה ,בושו .ואיג ואינ שי םיקירג
 םצעבש ,הדבועב איה .קירפב ותוא ריכזהל

 ואדיו יקחשמ לש הבסהב ,ללכ-ךרדב .רבודמ

 .םכלש ללחה תניפס תא טוונל םכילע .ידמל

 םג שי .הניפ לכ ירוחאמ םירתתסמ םיביטואה

 הלילחו סח םא ,לבא .ךרדב חוכ יקוזיח הברה

 תליחתל ,הרוחא רדרדת םכלש הניפסה .ועגפת

 םתפסאש חוכה יקוזיח תא ודבאת םגו בלשה

 םירוזפ םיבלשה יבחרב ,לזמה הברמל .ישוקב

 הרוחא ורזחות םתא ,רמולכ .ךשמה תודוקנ

 .רתויב הבורקה ךשמהה תדוקנל בלשב

 שי .ידמל םישרמ קחשמב קשנה ילכ רחבמ

 ,ואיג-ואינה לש היעבה .יתיב קחשמ ףוס" = זר (\ לך
 םיקחשמ .דחא ףא םישרמ אל רבכ הז םוינ+

 .אוססמ אתא ,קגצדסאה פה יל

 החלצהב ולומ םידדומתמ ,םירחאו 1%אא!"
 .םירחאו 30 ,טפא ,ןרוטאסה יפוסמ ל

 ואיג-ואינ לש וילעב תויהל לכסתמ - רוצ'ק- |
 יתצק קר לבא יב ואנקת זא .לאוש -

 "ל םילימ המכ דוע ריאשנ ,םואנה ךחא /
 ינייפוא תוירי קחשמ והז ,ןכבו .70/15'"

 שי .הירי לכ ינפל ןועטל

 תחא הירי ןיבל תוברו תורצ
 הציחלמ תרצונה

 ךירצ ותוא חתות

 ק תוירי ןיב לדבה

 ,קשנה ילכ ותואמ ,הקזח

 צ .יריה רותפכ לע הפו
 - תוריהזב הניפסה תא טוונל ם ךירצש לכומה 3

-- - -- . 

- 

 ןונגסב ,יסאלק תוירו

 ,וכותל אלו ךסמה בחו

 קו 5זגא :קחשמה םש
 ואיג ואינ :רישכמ
 רימא :קחיש

 םכל שי םא .הנהמ דואמו םיטרפב

 ואיג-ואינה לע בוביס תושעל תונמדזה
 ושפח ,תוירי קחשמ אקווד םיצור םתאו

 םיצלמומש תורמל ,קז!1157 48 תא

 ..םימאותה תמישרב הטמל ואצמת רתוי

 77% =< הקיפרג
 ,םישרמ דואמ יפרגה טוריפה

 2 גג = יניב
 תויללחה .םהב ןיחבהל השקש
 לזמו םיעקרה םע תוגזמתמ
 ₪ יש שי
 "יבמ וב"

 80% - לילצ
 ,ידמל תעצוממ הקיסומ

 .תשגרומ הניאו טעמכש
 לש רקיעב ,םיטקפאה

 .םימישרמ רפוס םיצוציפה

 84% - קחשמ תמר
 לבא ,הטילש ירותפכ ינש קר

 הברה םע ההובג ישוקה תמר

 בי גז יי דמו

 93% - םי'ח ךרוא
 ,אספוקה לע םילכתסמ רשאכ

 דואמ הז .הגמ 232 םש בותכ

 הברה לבא ,הלחתהב םישרמ

 ןמזל ךפוה הז רשאכ ,תוחפ

 לע ךלוה בורה .קחשמ

 ...תושעל המ ןיא - הקיפרגה

 ו -
 .הדוקנ .בוט תוירי קחשמ

 יג
 \ וו( וודה ן +2

 הו.ויוז ג צוופשוסא 2



 לש םיתנכתמל ושרדנ םייתנש

 קחשמה תא חתפל סטרא קינורטקלא |

 ,םכל חוודל רשפא רבכ םויה .ןושארה

 דואמ הברה רבע ןושארה קחשמהש
 ן יו

 ןושארה ידמימ-תלתה תויריה קחשמל |

 ,רפסל רשפא ,לשמל .300"ה לש

 גוי וב יס ו ול ילו יהו

 יל ל יל ויה

 ם י  ג יג וה

 עטק לטוב וז הביסמ .םינוגילופ תוחפ

 95% - הקיפרג
 היצמינא לש הלועמ

 לש תוקד 60 םע תיתוכיא

 הכירעה .םימלוצמ ואדיו יעטק
 לע ,יופצכ דואמ

 .סקיפרג ןוקיליס לש םיבשחמה

 90% - לילצ
 םירבדה לכ תא ןאכ שי השעמל
 ,תיבציק הקיסומ ומכ םיליגרה

 הבוה רקיעבו הריוואל הסינכמש
 םיטקפא דואמ הברהו רוביד
 .םייתוכיא םיילוק

 920 - קחשמ תמר
 -ילכ לע תרדהנ הטילש
 קשנה"ילכ לעו הרובחתה
 ,רגתאהו חתמה לכ תא הריתומ

 .ןשקאבו ללחב קומע

 95% - םייח ךרוא
 ,םיסומעו םילודג םיבלש 3
 תובוט תועש המכ םיחיטבמ
 .הלועפ לש

 94% - ללוכ ןויצ
 לבא םלשומ קחשמ אל והז

 ןתונש ,בוט קחשמ טלחהב
 ילעב לכל ןוחשטב תשגרה
 םעט ריתומש קחשמ .3"ה
 רודב קר עיגיש ,"דוע" לש בוט
 !ףוא ...גטס"ה לש אבה

 ;טנוטניא
 ש/\/ושצע. 6.6
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 .השק המישמ התיה וז םיתנכתמל

 רה םיקחשמה

 ,וגוסמ קחשמ ףא זא היה אל
 ינשה קחשמה עיגמ ,ירחא םייתנשכ ,וישכע .טיבה-16 יפוסממ

0 

 יב
 בי יי

 ופיצ .

 .םלועה יבחרב םיבר םיקירפ

 -ןס ריעה לעמ הגח ללחה-תניפס וב החיתפה
 ריעה לש ביהרמה ץרפמה לא הפוצו וקסיסנרפ
 ,םסרופמה אלכה-יאו בהזה רשג אצמנ וב
 המצמוצ תיללחב הטילשה םג .זרטקלֶא
 קשממב םינקחשה תא ךבסל אל ידכ ,הברהב
 .ידמ בכרומ

 םיתנכתמה

 ושקיב ₪
 למה

 םייתנש ["
 ידכ ,תופסונ
 יל מ
1 
 וו
 לבא

 וצר םה ,קזח וצחל סטרא קינורטקלאב
 .95 דלומה גח לש תוינקה ףוריט תא חיוורהל
 תגיגחו ,תגלשומ היהת הנשהש ,ועדי אל םה)
 ,הרקמ לכב .(!זוחא 60-ב המצמטצה תוינקה
 .קושב רבכ ינשה קחשמה - ונחוורה ונחנא
 הנש 37 קוידב שחרתמ 511066 וא/\צ[ 2
 תמחלמ ירחא ,קויד רתיל וא ,ומדוק ירחא
 בונגל וחילצה םירזייחה .הנושארה םירזייחה
 ,ץראה-רודכ יבשותל רתויב ינויחו ידוס ץפח

 תניפס תובקעב תקלוד זטרוק ללחה-תניפס
 ךרד תרבוע הניפסה ,ףדרמה ךלהמב .םירזייחה
 שמש תוכרעמ 6 הצוחש ,יטקלג ןיב רשג
 הב השק המחלמל תעלקנ הניפסה. .תונוש
 .םירזייח לש םישדח םיעזג השולש םיברועמ
 ,תישאר .ומדוקמ הברהב לודג שדחה קחשמה
 הרשע םוקמב
 יכיל
 דחא לכ
 \יילגיב
 עברא יפ לודג
 הז .רבעבמ
 רקיעב ןוכנ
 ג יג עי
 "גג ימג
 יחכונה קחשמב .ןרמתלו טוונל ךירצ וב ללחב
 ,םינוש םייללח בכר ילכ 25 ןיב רוחבל רשפא
 קשנ ילכ לש םוצע רחבמ םג ןאכ שיש ןבומכ

 .םירחא םילכו
 תא םג םיננכתמ רבכ סטרא קינורטקלאב
 םאתומ הז קחשמ ,יופצכ .51106% ש/א\צפ 3
 לבא .או2-ל רמולכ 30-ה לש אבה רודל רבכ
 תוחפל תוכחל וכרטצת תמאב הזה קחשמל

 1998 ראוני דע םייתנשכ דוע



 2 הליפאב דבל

 הינשה הע
 סיירג תא ררחשל אצוי יבנרק 300"
 לכש ,ןבומכ .ק'ג ,ןיעה-דח לש וידימ ,סרְדְנִ
 םכילע רשאכ ,ק'ג לש הזוחאב להנתמ קחשמ
 .תונושמו תונוש תודיח הברה רותפל
 ומדוקל המוד דואמ קחשמב רבודמ ,השעמל
 עיגה רבכ ישילשה קחשמהש ,קר םכריכזהל)

56.13 \ 11 1 
0 

 --ך הזה קחשמה

 אל ילוא

 | םכתא ץיפקי

 ,םיקחשל

 חטבל לבא

 םכל חיטבי

 | | תועש המכ
 .תובוט הסיט
 ומכ גהנתמ הזה קחשמה ,הָטושפ הביסה
 שרוד אל אוה .ואדיוה תונוכמ לש קחשמ
 קוסמה תא טוונל קיפסמ ,סיט תונמוימ
 קחשמ והז ,רוטלומיס אל והז .םחליהלו

 ₪05 ג או0\
 אצי ו!8ד .\ \וסטצמ" דיפסב שממ הז זחא השענ םעפה זא .סירטט לע ונרביד אל ןמ"

 רבסה וישכע רבעו ודנטנינ-רפוסל רב?
 רתוי תצק קר שי הזה קחשמב .יו* :

 תסריגמ

 ןיא .ודנטנינה

 םירופיוט

 הקיפרגב
 המ) לילצבו
 היה לוכיוע
 .(יופצ תויהל

 אקווד אלא

 ופא שיו .יס.יפ ל ןמזמ
- 

 1 .כשממב רקיעב ,םירופ < טעמ יפרג עונמ ותואו הנכות עונמ 0 / ₪ קחשמה .(ךרדבש יל 4 ועומש וליפ

 860% - הקיפרג
 90% - לילצ
 8600 * קחשמ תמר

 84% - םייח ךרוא
 85% - ללוכ ןויצ

 56 אופ 6098 :קחשמה
 ו

 " > 4 יי

 אל תומישמ שמחל ואצת וב תוירי
 קר םידייוצמ םתא רשאכ ,תולק
 טלחהב והז .קשנ-ילכ השולשב
 .םיליחתמ םימחולל בוט קחשמ

 90% - הק'פרג

 90% - לילצ

 85% - קחשמ תמר
 1% *- םי'ח ךווא

 86% - ללוכ ןויצ

0 | 
 \ או[ קחשמה

 וכ :ךלוע ימה

 מנוע קחיש

 ףיכ יכה ,ליגרכו .קחשמה תמרב

 .תוגוזב ,סירטט םג ,קחשל

 80% - הקיפרנ
 0% - לילצ

 ו קחשמ תמר
 "ג רו 4 1%

 - ךווא
 0 = ו ןויצ

 הלועפ קחשמ אוה רזיווק ןיטפק
 ודובכב ,ןיטפקה .300-ה לע ביהלמ
 דגנ המרוח תמחלמל אצוי ,ומצעבו
 לש עשפהו עשרה יגיהנמ תשולש
 = רחבמב בטיה דיוצמ ןיטפקה .םלועה
 .םיינלטק קשנ-ילכ
 ערקיש ,תוירי קחשמ והז ,ןורקיעב
 ידכ .תידיה לע תועבצאה תא םכל
 אל םולשב קחשמה תא רובעל
 לע זזש רבד לכ זיגפהל קיפסמ
 תצק ןנכתל םג ךירצ ,ךסמה
 עי .היגטרטסא
 לע תרדהנ הדובע השע 300 וידוטס
 תירוקמ הקיסומ ול שי .קחשמה
 |  הביהרמו תינועבצ הקיפרג ,תיתוכיאו
 .בוט ןשקא הברה - רקיעבו

 ל0% - הקיפרג
 9290 = לילצ

 75% - קחשמ תמר
 0 - םייח ןרוא

 89% - ללוכ ןויצ

| 

. 

| 



 וימאותו .יס.יפ
 רפוס בשחמ ךסמ הריכמל

 בצמב תרבח לש צע(.4

 החנה 7"65%מ רתוי .ירמגל שדח

 ,גרבנרטש באוי .ליגרה ריחמהמ

 .097-7674618 .לט
 /.61./\. ךסמ סיטרכ הריכמל

 .2 רטסלב דנואס לוק סיטרכו

 .06-732897 .לט ,ירוא

 50 ,4א861א 2 בשחמ הריכמל

 240 ,ןורכז הגמ 8 ,ץרהגמ

 םדומ ,חישק קסיד טיבהגמ

 16 ,3.11 תונולח ,9,600 סקפ

 םור יד יס ,6.22 סוד ,
 .לט ,ץכ ףסא ,הלופכ תוריהמב

0. 

 הגמ 2 ,386 בשחמ הריכמל

 דנואסו עבצ ךסמ ,ןורכז

 ,שדח + 4 :/\ד[/ = 16 רטסבל

 105חישק קסיד ,רבגמ ,םילוקמר

 לכה .םיננוכ 2 ,תדלקמ ,טיבהגמ

 ,רגרבינ רימא .ח"ש 200,2"ב

3,,, 

 הגמ 4 3861)% בשחמ הריכמל

 ,טיבהגמ 105 חישק קסיד ,ןורכז

 ,רבכע ,ינועבצ ךסמ ,םיננוכ ?

 .לט ,גיו איגש .רטסלב דנואס

3,. 

 ,48012%66 בשחמ הריכמל

 356 ,ןורכז הגמ 8 ,עבצ ךסמ

 תכרע ,חישק קסיד טיבהגמ

 2 ,('זכ ,5.8. 16 הידמיטלומ

 ח"ש 4,000"-ב לכה .םיננוכ

 לט ,גומלא דוהא .דבלב

4-3 
 קחשמל קיטסיו'ג הריכמל

 תידיל םאות) יראטא היזיולט

 םאותל קיטסיו'ג ,(סוטמ
 תידיל םאות) .םא יב א

 - ודנטנינל תטלק + .(ודנטנינ

 .לט ,ןופלח ירוא .ןוספמיס

7 

 2[386א%-40 לש חול הריכמל

 טיבהגמ 120 םע חישק ןנוכ םגו

 םיקחשמל הסינכ ןיא
 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 ריחמב
 םתוי .האיצמ

 .לט ,קרוש

6.. 
 הריכמל *

464 

 ינועבצ ךסמ
 סיטרכ +

 הגמ 2 ןסמ
 הגמ 8 +

 2? + ןורכז
 +  םיננוכ

 לוק סיטרכ

 לע םיקחשמ + טיב 6

 2,500 לעמ יוושב םורידיס

 ןנור + םור.ידיס + ח"ש

 .תופסות דועו ,הגמ 540 חישק

 .08-8655491 ,השמ

 הגס
 ,טיב 32 רישכמב הפלחהל

 תוטלק שולש םע בירדהגמ
 ,םיטלש 2 ,ח"ש 850 יוושב

 םילבכ ,תוינזוא ,סיסנ'גל םאתמ

 ,ןגוכ לאכימ .תופסות דועו ,\/

 .03-9326413 .לט
 ביירדהגמו .יד.יס הגמ הריכמל

 הגמל םיקחשמו ןיוצמ בצמב
 .לט ,ןבואר איג .יד יס

1.. 
 ,ח"ש 300-ב ריג םייג הריכמל

 .םירחשמ 2-ו םירזיבא ללוכ

 .04-710359 .לט ,ץלוטש רמות
 קיטסיו'ג + סיסנ'ג הריכמל

 [ תוטלק 8 + םירותפכ 6 םע

 : סיסנ'גה לש םיקיטסיו'ג 2
 15) םיקסיד + ביירד קי'גמ

 יור .ח"ש ףלאב לכה .(םיקחשמ

 .03-6967621 .לט ,ןוסגרפ
 הגמל םיקחשמ ןומה הריכמל
 לכ .דואמ םילוז םיריחמב ידיס

 הקיפרגו םוליצ ,םיקחשמה יגוס
 150-מ תוחפב קחשמ לכ .הבוט

 .לט ,רקליו יאור .ח"ש

6.... 
 תוידי 2 + 2 בירדהגמ הריכמל

 2 + ח"ש 350 לש תוטלק 3 +

 -ב לכה .ח"ש 300 לש תוטלק
 בירדהגמ וא .דבלב ח"ש 0

 ,הריחב תוטלק 2 + תוידי +

 ןמור .ח"ש 1,000-ב לכה
 .04-8445683 .לט ,יקסנשומ

 תוטלק 5 + בירדהגמ הריכמל
 ריחמב רתויב םירקי םיריחמב
 ,3 קינוס ללוכ ח"ש 0
 .דועו טסווק ,3 םעזה תובוחר
 .09-506986 .לט ,רטכיר יעור

 די בירדהגמ רישכמ הריכמל
 ( קחשמ תוידי 2 + הנושאר
 םורימ .לזומ ריחמב םיקחשמ 2

 .06-940791 ,לטנזור
 תוטלק 4 + בירדהגמ הריכמל

* 

+ 

*% 

3 

* 

+ 

.+ 

 םירותפכ 3 + קיטסיו'ג

 " םירותפכ 6 קיטסיו'ג ,

 םירותפכ 6 קנע קיטסיו'ג

 700 .תוטלקל םאתמ + דחוימ

 הגמ הריכמל ןכ ומכ .ח"ש

 800-ב םיקסיד 4 + ידיס

 .03-9645513 .לט ,ןריל .ח"ש

 םיקחשמ + בירדהגמ הריכמל

 םדוקה לכ .רתויב לזומ ריחמב

 .לט ,לגייב ריפוא !הכוז

8.. 

 1 2 בירדהגמ ףילחהל ןינועמ

 לטרומ + םאתמ + תוידי 2

 ירקי םיקחשמ 3 + 3 טמבוק

 טלש + ןרוטסל הרומתב ,ךרע

 סירוב .םיקחשמ 2 תוחפל +

 .09-621340 ,יקסנשומ

 וימאותו ודנטנינ
 בצמב ודנטנינ רפוס הריכמל

 ,ן[בואר איג .םיקחשמו ןיוצמ

 .08-9286601 .לט

 בצמב ודנטנינ רוכמל ןינועמ

 חדקא ,םיקיטסיו'ג 2 םע ,בוט

 ומכ ,םירידא םיקחשמ 13-ו
 .לט ,יול לבוי .וירמ רפוס

3.. 
 + תוידי 2 + ןוסגמ הריכמל

 הגס דעב חדקאו קחשמ
 וא בירדגמ וא רטסיס רטסאמ
 .לט ,וקנרפ ןריל .ודנטנינ רפוס

0-. 

300( 
 + שדח בצמב 3120) הריכמל

 .ח"ש 2,500 יוושב םיקחשמ 0

 .087-8562631 .לט ,יול
 תוירחא םע 312() הריכמל

 2 + (תונחב ומכ) הנש יצחל

 םירותפכ 6 דחא) םיטלש
 םיקחשמ 5 + (ללכושמ

 דחיב לכה ,דחוימב םישדח

 .לט ,רומלט יעור .ח"ש 0
272 
 קינוסנפ 3120) רישכמ הריכמל
 2,500 ריחמב םיקחשמ 9 ללוכ

 הפלחהל תורשפא ,ןכ ומכ .ח"ש
 .יד.יס-ב .יס.יפ בשחמ
 יול .תוילנגרא תואספוקב
 .087-8562631 .לט ,רקרקוד
 4 + שדח 2[3() הריכמל

 .ךומנ דואמ ריחמב םיקחשמ
 ריחמב ביירדהגמ םג ןכ ומכ
 03-5249397 ,רגרב ביני .ךומנ

 ואיג ואינ
 טיב 24 ואיג ואינ הריכמל
 םיקחשמ 6 + הלועמ בצמב

 יסיטרכ 2 + םיקיטסיו'ג 2 +
 לכה .קחשמה תרימשל ןורכז
 ,עמדלא ןליא .האיצמ ריחבמ
 .097951706 .לט

* 

₪ 

+ 

 וימאותו .יס.יפ
 םישדח םיקחשמ הריכמל
 אא 1.2.3, צמא :בשחמל

 ,כזנזצמ 3 ,(שדחה) 1\ א[

 96. א"פיפ ,\\ /\ איה \-ך 2

 .דואמ לוזב םיקחשמה לכ

 .02-994139 ,םייקלא רמתיא

 :םור.יד.יסל םיקחשמ הריכמל
 עסמ .ח"ש 50-ב תוהלב םולח

 /\ 1/1. ,םיבכוכ ןיב
 אזזצ אגפא
 ₪ (זאט  גס(שְצל

 הזז אסט
 קח אד גאו ג[
 תעב .דחא לכ ח"ש 120-ב

 ןתניתו םיפיט םג ורסמי ,ךרוצה
 ,ןדלא איג .ולא םיקחשמב הרזע
 .09-7657652 .לט
 םיקחשמ םיצור םתא םא
 גישהל ולכות אל וליפאש

 .םיימולח םיריחמב תויונחב
 .לט ,ידאש ןדיעל ורשקתה

1 

 םיקחשמ ףילחהל ןינועמ

 ,2 םוד :ומכ םור יד יסל

 1.1787 ₪ א[ 0.

 טפטשאפ 2 א אסאמסא

 תרומת [%
 12א5 3, ומכ םיקחשמ

 אד 1, אא

 .לט ,ןמדירפ ןרומ .ו/0;1ך

2-.. 
 ףילחהל וא רוכמל ןינועמ
 םור.יד.יסל םישדח םיקחשמ

 //\ 408 1-7 2, :ומכ

 ןולא .[3=11 96, א

 .03-5322478 .לט ,ןאיבאל

 טבמוק לטרומ קחשמה הריכמל

 .לט ,רימז דקש .לטורבו 3

5 
 הזיראב םיקחשמה הריכמל
 :תוארוה + תירוקמ

 101.1. .ח"ש 15-ב הירוגבזטנפ

 .ח"ש 57-ב

 .047710359 .לט ,ץלוטש רמות
 לע 3 טבמוק לטרומ תא שפחמ
 .לט ,לרוקיס ימר .רוטילקת יבג

2. 
 לטרומ םיקחשמה הריכמל
 2 םוד ,ח"ש 80-ב 3 טבמוק
 2 טבמוק לטרומו ל"ש 90-ב
 ,ריפס רמות .ח"ש 70-ב
2,... 
 םיריחמב םור.יד,.יס הריכמל
 הא 10121 :םילוז

 .אא\לסא, אתדוו
 לכל .ח:ש גס0-ב 811: פא
 ו]ןוסמס גלפ .הנתמ קסיד - סנוק

 ה-527 כ בר עו 2900 + ל צש מ (
 < הש + ל ו



 :לגרודכה -- 1
 .3 ףוא קיק ,רקירטס ְּי

 לגרודכ ,ידמימ תלת לג

 רתול לגרודכ ,93

 לגרודכ ,ידרפס לגרודב

 הצובקל שכורו זאמז

 לגרודכ 0 7
 םייניבה ימי לַש םילא יא -

 .לט ,יאבג ןולא י!םיבר דועו

 .03796445פְכ
 םיבכוכ ןיב עסמ הֶריִכִממ
 .ח"ש 105-ב ןורחאה דוחיאה

 7 םע הריכמל יוב םייג ,ןכ ומ

 ,רבגמו תלדגמ תיכוכז םיקחשמ
 230-ב לכה תוירוקמ תוינזוא

 .09-426124 ,םוזח יתיא .ח"ש

 ,3 טבמוק לטרומ הריכמל .

 51 אז1א תא. ,אמא 95

 ריחמב דועו \\ \ א אד ך

 ,רנברו ןתמ .קחשמ לכ ח"ש |

 9550240.03 .לֶט
 :יד.יס לע םיקחשמ הריכמל

 ,טקידניס ,8 המיִטלוא

 511א5 6סאוא אספה

 שעזחאס 6א א גאסתא זו

 וכמ !דבלב ח"ש 1007ב דחא לכ

 תא ףילחמ וא רכומ ןכ
 תוהלב םולח :םיאבה םיקחשמה

 .ח"ש 90 - 3 הידנריק .ח"ש 70 -
 תפוס .ח"ש 60 - 3 םילולמנה
 ןוקרדה תרואמ .ח"ש 70 - ללח
 דה ם 1.457 .ח"ש 90 - שדחה

 (רזייל קחשמ) ₪ג1!אזצ

 3) עאךד חא .ח"ש 80'ב
 270 םוקמב ח"ש 100 - (ידייס
 80-ב (:צ(י2(.1זא 5 !תונחנ

 8 ךותמ 6-כ שכורה לכ .ח"ש

 תא םניח לבקי םיקחשמה
 [-1 1.1. רידאה קחשמה
 ףוריצב ,םניח 5%
 םיטקסיד לע םיקחשמה לש
 עסמ + תיתרטשמ הריקח
 תא) !סנוזמאה + 6 ךלמה
 רשפא םיטקסיד לע םיקחשמה
 .לט ,רומ בדנ .(דרפנב גישהל םג
4-7 

 :םיקחשמה תונמדזהב הריכמל "
 שזאש <סאואו/גאטשא
 זז ווטאווז אושה

 .₪ 5. 1106 א או
 .03-6991797 .לט ,ירוא

 הגס ,
 תוינפי תוטלק 3 הריכמל

 ןא לסרודכ ,לסרודכ :בירדה
 םטסיס רטסמל קחשמו ,'א 'ג
 תטלק לכ .ילסרבינוא ל''" <

 .לט ,ירפ ןדיע .ח"ש 10

 :טובור הד ףוא סייר
 7 לט ,לבוי םולש
 + בירדהגמ רישכמ הריכמל
 םיכובמ תטלק + וברוט טלש
 קינוס לש תטלק + םינוקרדו
 .לט ,דלפ םר .האיצמ ריחמב
4 
 בירדהגמ יקחשמ הריכמל
 ,2 רטייפ טירטס רפוס םישדח
 קחשמ לכ .א/% [,[ץת 5
 הגמ יקחשמ םגו ,ח"ש 190 ב
 .לט ,רורחש קיציא .יד.יס
00.. 
 + .ביירדהגמ יקחשמ הריכמל
 ומכ .עצבמ יריחמב .יד.יס הגמ
 + ריג םייג תונקל ןתינ ןכ
 םיקחשמ 47ו 1.\/.-ל םאתמ
 .לט ,ינולא ימר .ח"ש 450-ב
7.. 
 םיקחשמה תא רוכמל ןינועמ
 -ב שדחה 84 א ₪
 אלפנה טסווקה תאו י:ש 0
 םוקמב ח"ש 200-.ב 1
 .לט ,איבל לאינד .ח"ש 9

6%6.. 

 .סקמו

 יקחשמ השולש ףילחהל ןינועמ *
 84 םכותמש ביירדהגמ

 רטייפ טירטס רפוסו [.[ת 6

 .ידלס הגמ יקחשמ 2 +

 קיציא .32% תרומת םישדח

 .06-720450 .לט ,רורחש

 סא
 לש םיקסיד 3 רוכמל ןינועמ

 םהמ דחא לכש ןשייטסיילפ

 ןתינ .ח"ש 300 לש ריחמב

 יבור .דרפנב קסיד לכ תונקל

 7 .לָט ,יגיז

 םיקחשה לכל םימויס ךירצ
 .3 טבמוק לטרומ קחשמב
 לט ,יקסבנזבור הבלס
8 

 לטרומב בשחמב םיצר ךיא
 יםיקבאתמה לכ םא 3 טבמוק
 לש דוקה תא ןתא הרומתב
 .לט ,רעס .בשחמב קומס
3.. 
 .סקמו םסל םיפיט ךירצ
 לטרומל םיפיט ןתונ הרומתב
 .לט ,רמלק ןתוד .3 טבמוק
6. 
 ינינעב ילא ורשקתתש ןינועמ
 ,תונכת תופש ,תוריכמ ,תוינק
 אנ !לכה - הרזע ,תופלחה
 יעיבר-ישילש ימיב רשקתהל

 .לט ,םדא ירוא .תבשו
3. 
 תועונתו םידוקל ףוחד קוקז

 ,ינומדק םעז :םיקחשמל
 6\אאסא 0058 1.
 אד, ב
 טבמוק לטרומב םידוק תתל ןכומ
 ןנחוי !םיטסווק ןומהבו ,3-ו 1
 340828 .לט ,ןוספלוו
 :םיקחשמל םידוקב רוזעל ןכומ
 ₪105 ,2000 יטיס םיִס

 6411. סח דש

 הרזע תרומת 10 ש

 בדנ .\/1 .דז// 8 8 קחשמב

 .03-9383203 .לט ,סאימחנ

 = א*=%<
 %%-ל 8 נו

.. 

 5 א

 " ה --ב ₪ : .

 " % 5 ו ד 4 . = '! 7 ] 2

 .,תויונח לש תויקסיע תועדומ 0000000000
 ?שתב ולבקתי םינאוביו םירחוס 0

 4-3 ג

₪ . 
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 םישיניפו םידוק תתל ןינועמ
 3,21 טבמוק לטרומ קחשמל
 יתיא (.יס.יפו ביירד הגמל)
 .03-582978 .לט ,רימת
 ףשכמה תילוש קחשמב עוקת
 םיפיט תתל ןכומ הרומתב 2.
 ,3-ו 2 טבמוק לטרומל
 .דועו \/ 4. זחאסדדוט
 .09-7655076 .לט ,יקספלג לט
 המ .4 המצועל ןוצרב עוקת
 הרומתב ?יאלוקינ םע םישוע
 יקחשמ השימח ןתא
 .הריחב יפל 51
 .03-901685 .לט ,רגלדלוג םעונ
 תופיחדב הרזעל קוקז
 .םזנאזםס זא דזאום-ב
 6)56,-ל הרזע ןתא הרומתב

 כא 000%

 תשטדשאא 10 2088.
 ןהינימל א 1א(13 1
 לאינד .3 טבמוק לטרומלו
 .09-913496 .לט ,איבל
 .3 במוק לטרומב הרזע ךירצ
 םע יטילאמינא םישוע ךיא
 לאבאק ,גנאק ואיל ,וריז באס
 ,פזנואפ-ב רוזעל ןכומ .קומסו
 יש 80, 7
 .04-380279 .לט ,דרוצרווש
 3 טבמוק לטרומ לש םיפיט
 רחא םלוע לש םיפיטל הרומתב
 ,ןאירא ינר .סר'גנייר ראואפ וא
 .08-432750 .לט

 !טנרטניא
 .תכשמנ טנרטניאה תורחת

 ונילא חולשל םינמזומ םתא

 ...אשונ לכב תובתכ



 וא היזיולט תרדיס תבסה לש ןויער

 עלב אוה ,קחשמל סקימוק תרבוח

 ןושארה .םיבושח םיטבה המכ

 ליעפל הפוצהו ארוקה תא ךופהל

 בלתשהל ול רשפאל ,ינשה .הלילעב

 תא ירכמ רבכ אוה יכ ,רהמ םיניינעב

 םתס ,ףוסבלו ,הלילעהו תויומדה

 לע הרוקש המו ןשקאהמ תונהל

 דוע אוצמל רשפא ,ןוכנ .ךסמה

 .עגרכ ןתוא בוזענ לבא ,תוביס

 הנניא /זז.פ 6415 הרדיסה

 אל וליפאו ןמטאב אל םג ,ןמרפוס

 םוט וא יאפופ לש לדוג רדסב טיהל

 קחשמל התוא ובסה ,תאז לכבו .יר'גו

 תצקו םזגומ תצק ,ימעטל ,הזו .תוכמ

 תוכמ יקחשמ םנשי קושב .יישפיט

 = דרה
7 

00 6% 

 םיכסמה לא קאיולטהמ העיגמ תפסונ תריוצמ הרדיס

 ודנטנינ רפוסה לש

 יה \- - | 5
 ידעה * - >> , :

 י ". ש
 ו 7

 ידכו ,(םמש תא ריכזנ אלש) תמאב םיאלפומ

 3 רשאמ רתוי הברה ךירצ קושה ךותל רודחל
 המכ ,םימחול

 המכ ,תועונת

 לש םשו םיסוב

 היזיולט תרדיס

 .תינוניב יד
 ןאכ שי ,סלכ'תב

 ,םימחול השולש
 םחלהל םיכירצש
 השיש דגנ
 ןושארה .םיביוא
 ותוא ,ןטרפס אוה
 בלשב םיקחשמ
 םג שי ,תועונת המכ דבלמ ,ןטרפסל .ןושארה
 וחוכ רקיעש ,לומ אוה ינשה .המסלפ קשנ

 אוה ןורחאה .ריואב תומישרמ תוציפקב

 ,םיידיב ולש ידוסה קשנהש ,דיילברוו
 קשנל שממ תוכפוהש
 יגוסמ דיילברוו .ינלטק
 תוציפק םג תושעל

 לע ספטלו תולופכ

 אוהש ןמזב תוריק

 .םחלנ
 ,קחשמה לש היעבה

 ינוניב תמאב אוהש
 תוירוקמ רסח ,דואמ

 ,עורג יכהו שממ לש
 השיש קר ול שי
 םיפיקתמש ,םיביוא

 ,הזו .קוידב הרוצה התואב םעפ רחא םעפ
 ! םזמ-ע-ש-מ טושפ



 וכז אל םלועמ סקימוקה תורבוח ץראב ,ערל וא בוטל
 וגלע ,עדי תצק רסח םיקירפל ,ןכל .ידמ הבר תויראלופומל

 7 7% פשמל.הז ומכ ,םיבר םיקחשמ םיססובמ

 ,סקימוק תורבוח תרדיס איה 5"\\\א

 ומכ הבר החלצהל הכוז תירבה תוצראבש

 לכב ומכ .םירחאו ןמרדייפס א.א

 קר וב ךיבמ בצמ רצונ ,ולאה תוכחה

 תלגוסמ ,לע-תוחוכ תלעב ,תחא תומו
 .םעפה .תישונאה הרבחה תא שי

 ןיב .עשרה תוחוכ ידי לע ופטחנ םידלי

 .8/\\\זצ לש הבוהאה ותב סג םידל"

 דועו תודחוימ תועונת 24 שי 8\א '

 םידליה תא ליצהל ידכ .לע תופקתמ -

 םיבלש 4 תוצחל וילע ,ותחפשמ 6:]

 .וטנ ןשקא לש ידמל םינו"
 םלוכש ,תואלחו םיצרשב םחלנ ו

 .סקימוקה תורבוח תרדיס ךותמ פי =

 : <..." ל"
 1---;ז - - --- 2 [ ₪

 תוברק לע ססובמ קחשמה לכ ,השעמל

 ,החונמ הקדל םיעיגמש ,םיקסופ יתלב

 .בלשה ףוסב סובה תא םילסחמש ירחא

 םכל רשפאיש ,דוק ולבקת םג הזה עגרב

 .תע לכב קחשמל רוזחל

 לכ טעמכל תוושהל רשפא 8%\/א תא

 לודג רחבמ ול שי .תרכומ סקימוק תומד

 ,םירקמ הברב ומכ ,קשנ ילב ,תועונת לש

 תרבוח לש הפי רבעמ שי .ןאכ םג

 םא .תבשחוממה הידמה ךות לא סקימוקה

 אלו ומצע לע רזוח ומצע קחשמה ,יכ

 רחבמ ןיא ,תחתפתמ הלילע ול ןיא .קתרמ

 קחשמ קר אלא ,םיניינעמ תוברק לש

 ןאכ ןיא וליפא .ומצע לע רזוחש הלועפ

 6גושא :קחשמה םש
 ודנטנינ רפוס :רישכמה
 | ישוי :קחיש

 חוכ יקוזיח וא א 2

 םיקול הארנכ קחשמה ו"
 הציפק ןאכ שי ,לשמל .לד ןוימידב
 ירחא ,לבא .הדמחנ תינוסכלא
 רבתסמ ,וזה הציפקב םיטלושש
 תא רומגל ידכ הבוט קיפסמ איהש
 'תוקד המכב בלשה לכ
 תרבחב והשימ ,יתעדלו ימעטל
 ללעתהל ךירצש ,טילחה םיילקא
 -רפוסה לש םיללמואה םיקירפב
 הנהמ תוחפ הזה קחשמה .ודנטנינ
 אל ,השק אל אוה .לכסתמ רתויו
 ץלמומ אלו ירוקמ אל ,ןיינעמ

 .דחוימב

 80 - הקיפרג
 סנכהל וחילצה םיתנכתמה

 .סקימוקה תורבוח

 70% - לילצ

 .עצוממל תחתמ הברה

 עונתב .תועונתה לש לודגה
 <  שמתשהל יוצר תודחוימה

 [(( 00/00 0 | הברה
 ה

 2 - םייח ךרוא
 נמצע לע םירזוחש ,םיבלש 4

 0 0 שואי ידכ דע

 | % ללוכ ןויצ

 !ה ךסב אוהש ,הזה קחשמה

.לקימוק לש הבסה דוע
 ., 

 ?בא הדמחנ הקיפרג .קחשמל

 < .הזמ רתוי הברה אל

 ..!דבלב הפלחהל

 = וב ,קחשמה לש קזחה קלחה

 | לש תירוקמה הריוואל והשפיא

 . םיטקפאהו הבוט אל הקיסומה

 ! 75% - קחשמ תמר
 | .רבחמב טולשל לק תיסחי

| ₪ 

?- 

 -י< ]זץ
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 ו +4
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 יי 7 השמ דיגהל רשפא םא
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 יקר" פק

 ה םיעצבוה חול

 יי

2 
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 םיעצבמה תקלח|]
 הנגריא ונלש םידחוימה םיעצבמה תקלחמ

 הנורחאל ואציש ,םיקחשמ לש רחבמ םכל

 םא .םייביטקרטא דואמ םיריחמב ,קושל

 דבלב הזה דומעהש ,ולגת ,בוט וקדבת

 .םילקש תואמ המכ םכל ךוסחל לוכי

 הנתמב חולשמה
 חלשנ ונחנא .תויונחב ןמזה תא זבזבל לבח

 ראודב ,התיבה םכילא םיקחשמה תא

 הזראה ימד .ןגמ תפטעמב .,םושר

 והנתמב - םניח - ונילע - חולשמהו

 !םילוז דואמה םיריחמל בל"ומיש -- ןבומכו

 ייונמל תוחנה רפוס שי םירקמהמ קלחב

 .קירפ

= 4/2 | 
 ךשמה :רבדמב עורפ תואקתפרה קחשמ

 .קמל וא תונולחל הסריגב אצי !שוצ5ד לש

 (ח"ש 239 תויונחב) ח"ש 199 - ריחמה *

 =אקם6] אס ו םחא6ץ
 קחשמה !םיקזח םיבצע ילעבל המייא קחשמ

 ץלמומ וניאו דחוימב תומילא תוניצס ללוכ

 !הלעמו 16 ליגמ .םיריעצ םיקירפל

 (ח"ש 245 תויונחב) ח"ש 199 - ריחמה *

 דז=חשואבו צ=ו\ ס6ודצ
 יבגלע קחשמה לש האלמה הסריגה

 ושש ם| 655 ינוכסח זראמב רוטילקת

 ח"ש 199 :תויונחב ריחמה *

 ח"ש 120 :קירפ יארוקל ריחמה *

 שה ק46 4
 11 יבגזלע םיטהול םיקחשמ 10 לש ףסוא
 .םירוטילקת

 ח"ש 179 - קירפ ייונמל ריחמה *

 ח"ש 189 - םיארוקל ריחמה *

 ח"ש 239 - תויונחב ריחמה *

 !טנרטניא עצבמ
 14,000 ימינפ סקפ /םדומ

 ח"ש 320 :תויונחב ריחמה *
 ח"ש 299 :דבלב קירפ ייונמל ריחמה *
 ח"ש 309 :םיארוקל ריחמה *

 וצד = אשד 50 גא₪ 0% 5

 (ח"ש 79 תויונחב) ח"ש 69 קר -

 !03\ה (5> ה יארוקל ידעלב . םידחוימכ

 !קחשמ לכמ דחא קתוע קר ןימזהל ןתינ :בלזומיש *

 !תויונח וא םירחוסל אלו דבלב םידחיל איה הריכמה

 רוזגל םיבייח .ספוטה תא םלצל ןתינ אל ונרעצל

 .יארשא-יסיטרכב תונמזה ולבקתי אל ,ןכ-ומכ !ותוא

 דובכל
 28110 ד"ת - "קירפ" ןודעומ
 61280 ביבא"לת

 הזב ףרוצמ .קירפ יארוקל דחוימ עצבמב ,םיאבה םיקחשמה תא ןימזהל ןיינועמ ינא

 .חולשמו הזירא מ"עמ ללוכ חשב ךס-לע ,.יס.יפ ר"ד תדוקפל ק'צ

 0 ו ו: [0זמה םש

 ו פסי ור

 0 וו ו יב ליון[ 712 בשבי דוקי

 !ןימזהל הצור התא ותוא קחשמ לכ דיל א ןמס
 :דחא םי/רוטילקת יבג-לע 5חההםשגא= יקחשמ *
 (תויונחב 39 םוקמב) ח"ש 5 19822180% 301% + 06 1081 || 6)
 (תויונחב 39 םוקמב) ח"ש 5 110008 2060808 + 1ץ8006 ד
 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 (םיקחשמ 12) /\ן20866 (?סתוק8תוסת (:]כ
 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 (םיקחשמ 1ס) 516 6:0 תנקאתנסה (:]כ
 (תויונחב 115 םוקמב) ח"ש 99 (םיקחשמ 1000) 2661006018 0[ 628165 2 (?כ

 (תויונחב 69 םוקמב) ח"ש 59 | :דחא-לכ /708066 6:0 תוקאתוסמ 01. 1/צ01. 2 6)
 (תויונחב 69 םוקמב) ח"ש 55 | :דחא לכ 5178168ץ0\//7ש6ם(ט76 (?0 תוקהמוסמ

 (תויונחב 179 םוקמב) ח"ש 9 קוגוםטתמנ ת16ז181תתו6מ1 740% (4 6.כ) 6)
 (תויונחב 179 םוקמב) ח"ש 9 וג וומטת ז00060צ11צ 286% (4 6כ) 6)
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 8681 312 028168 0[ 95 6)

 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 76 3681( 618168 01 5
 (תויונחב 95 םוקמב) ח"ש 9 ק|גזומטמו ]08 61816 (6[[]28זצ

 :(1םו/ם| 656) דבלב רוטילקת זראמב רוטילקת יקחשמ
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 טת 8%
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 1גסא 1
 (תויונחב 199 םוקמב) ח"ש 0 האלמה הסריגה 1 6זזה1חה] \/0011[6ץ (

 אלמ זראמב רוטילקת יקחשמ
 /[וספס 18611068 2 \
 רבכעל חטשמ + םירוטילקת 3 לע עגגמ - 13306 <
 ג2ק0ז'% 5886 6)
 ₪זגומ 126980 13 6)

 אזוזגק6 - 181 606% \/ 681
 (תויונחב 239 םוקמב) ח"ש 9 ז!ה66ז /\ או!!ותש א1ססמ
 (תויונחב 245 םוקמב) ח"ש 9 [2א601 זצס 1010 .

 !םיארוקה לכל ליגרכ תובטהו םייונמל החנה רפוס
 ח"ש 89 םיארוקל - ח"ש 79 םייונמל 5גז 86 [גא 1111 16 ₪080 6)

 ח"ש 160 םיארוקל - ח"ש 150 םייונמל [:מ 10106 (
 !םירוטילקת וו ללוכ 1608 86% 4

 !םישדח יכה םיקחשמל םייומד ללוכ 1.ו1685/\ 1% /\1]16ע68 \'01. | ()

 :םידחוימ טנרטניא יעצבמ
 ח"ש 309 םיארוקל - ח"ש 299 םייונמל 14400 םדומ ()

 (תויונחב 129 םוקמב) ח"ש 9 [ח(6זח6ו 6008001108 96 (
 (תויונחב 79 םוקמב) ח"ש 9 זמ(6זה61 50(ש876 0[ 5

 ...תונוש
 ינסיד לש תויומד םע רבכעל חטשמ
 = 455 \צר51 הגה
 וא-5וק2 61וס= 2וקק= תויטוחלא תוידי 2
 ₪--3ו קחשמ תידי

86 

₪ > ₪ 
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 (תויונחב 239 םוקמב) ח"ש 9

 (תויונחב 229 םוקמב) ח"ש 9
 (תויונחב 189 םוקמב) ח"ש 9
 ח"ש 9

 (תויונחב 239 םוקמב) ח"ש 9

 ח"ש 189 םיארוקל - ח"ש 179 םייונמל

 ח"ש 185 םיארוקל - ח"ש 179 םייונמל

 (45 ליגרה ריחמה) ח"ש 9

 (319 ליגרה ריחמה) ח"ש 9
 א - (349 ליגרה ריחמה) ח"ש 0
 . (99 ליגרה ריחמה) ח"ש 9

 - = -= = = --=<=-חח----- חדד דד חסם - -ר7-

 ו --וםילקשב .לכה-ךס ........... :תונמזה לכה-ךס * |

 ו ת\(4 \סה



 | דחוימ יטוחלא הגה
 !תוינחב ח"ש 320 םוקמב ח"ש 299 קר :ריחמה

 תיעוצקמ קחשמ תידי
 !תויונחב ח"ש 9 םוקמב ח"ש 79 קר :ריחמה

 | וזו -
 א !יב .(רורבב קחשמ עצבמב םניאש ,םיקחשמ ךותמ םגו 77" ול םכילע ,ע הזל | מש תא תו מה םיקחשמ ךותמ ךסמ תונומת םכינפל : תו ו'רפה ןודיח

 |: תויטוחל ו | ה םש
 אילת 28110 ד"ת - טקרמ קירפה ןודיח | 128( 2 תויולג יבג-לע חולשל שי תונורתפיי תא יט ל לוס קר החמה | | :לא דבל סרפ ולרגוי ,םיקחשמה תומש תא וה . | !תויונחב ח"רש 9 0 גוז 5 אל םהב םירקמה לכב) םיקחש"" | | ש



 רוביגה ויראמ - רזומ עמש

 תורמל לבא .םידיק

 לע רומשל וגאד ודנטנינב ,תאז

 לש ינצפוקהו ריהמה ,םיסקמה יפואה

 - נ תמאב ה הז

 פת קחשמ לש

 ברברשה

 ןונגסל ויראמ תא בסהל הטלחהה

 ןויערה .םייתנש ינפל הדלונ שדח

 לש חדוקה וחומב והשפיא דלונ

 באהו איצממה - וטומאימ וריגיש

 להנמו ויראמ יקחשמ לכ לש ינחורה

 .ודנטנינ תרבח לש ישארה חותיפה

 רמל סחיתהל ולכות ,וצרת םא

 לש לזרבה שיא לאכ ,וטומאימ

 ו 8 7 : ' פל - 85 . ה ₪ נצ : ן - עפ
 | 4 : 3 ו . | 70 לרה : : / . ] *-47 ..= יי

 , 7% -" יו ש ו ב ו" "מ כ 1 4 4 . ג - יצ ,
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 ןונגס תא חנוז אוה .תיעוצקמ הבסה השוע ויראמ ,םינש הברה ירחא

 םיקמעמל סנכנו יראלופופה תומרופטלפה

 ...יזייד הכיסנה לש התרזעל ץלחנ אוה ,דימת ומכ ,ןאכ םג

 .םידיקפתה יקחשמ תריז לא

 ,בל םש וטומאימ !הנש םירשע הזמ ודנטנינ

 תורחא תוצראב םג לבא דחוימב ןפיבש

 יקחשמל תרבגומ השירד שי ,(ב"הרא רקיעב)
 .תזא 41. 4 אד ג\5צ לש ןונגסב םידיקפת
 ,הליגו ףיקמ רקס ךרע ,וכרד יפ לע ,וטומאימ

 םוחתב הליבומה איה 50118 תרבחש
 םישגפמ .ודנטנינ רפוסל םידיקפתה יקחשמ

 רווקס ישנאל ודטנינ ישנא ןיב וכרענ
 קחשמב בככי ויראמ - המתחנ הקסיעהו

 .םידיקפת
 תכרוע ודנטנינש ,הנושארה םעפה אל וז

 תנכתל תינוציח הרבחל תרשפאמו זרכמ

 ינפל הנושארל הרק הז .קחשמ הרובע
 תא החתיפ טואנוגרא תרבח רשאכ ,םייתנש
 רשאכ ,הנשכ ינפל הרק הז .51 \את0א "א

 ב תחפשמל דלונ ויראמ - בוט לזמ
 1 לוט ל"כנמה ,י'צואמי לש ודרשמל סנכנ רשאכ דבלב 24 ןב היה וטומאימ
 .  ינאפיה סומינה יללכ לכ יפל גהנתה וטומאימ .1977 תנשב הנושארה םעפב
 ה , 2 תווצב ןושארה ןמאכ ותוא רכשו ריעצה שיאה תא בביח י'צואמי .יתרוסמה
 כ בצוה וטומאימ .ןמאב ךרוצ םוש הרבחל זא היה אלש תורמל ,ודנטנינ
 | * 6 .ןונכתה תקלחמב
 6 0 דל ל תוכירדב ץזאה וטומאימ .ודרשמל וטומאימ תא ןמיז י'צואמי ,1980 תנשב
 0 ? רמא וטומאימ .שדח היזיולט 7 קו אוהש ָ רמאש ,ל"כנמה לש

 .- תנו וע ר בליש וטומאימ .םיטרס ומכ - הת ואריש 'םיקחשמ תושעל היה ךירצ
 תא ודז ול דנטנינ לש םיסדנהמה .םירחאו 'גנוק גניק" ,"היחהו הפיה" לש םייסאלק
 ו ( טיבלה וטומאימ ,ןכל .תומדה לש ףוגה תא טילבהל בושחש ,וטומאימ
 .הצרש ,הליר גה לע ןבומכ הרפיס קחשמה תלילע .ינועבצ םירגנ לברסב ולש
 והלירוגה ירח .הצרש ,הנטקה תומדה .גנוק יקנוד היה הז ...הכיסנה תא תפטוחו
 ;ויראמ .- .התיה וזה תומדה ,הכיסנה תא ליצהל ידכ לכה ,תצפוקו תספטמ
 07 כ - סוסו תאצוהב ,ףוש דיוייד תאמ ,קחשמה ףוס :ךותמ



 ןמנזור קראמ :קחיש ודנטנינ-רפוס :רישכמה בווקפא הזגוס ₪ק6 :קחשמה םש : ,

 הז .64-ארטלואה לע ךשמה היהי
 קחשמ והזש .אבנתהל ילב ,רמוא
 יודנטנינ-רפוסהמ ויראמ לש הדירפה
 ויראמ יקחשמש ,חיטבמ םג הז ,לבא
 תוחפ אל םיביהלמ ויהי םישדחה
 - רתוי הברה ילוא ,םצעבו רבעבמ

 90% - הקיפרג
 לופיט רבע ויראמ םגש ,הארנ
 םידבעמה תחת יניצר יטסלפ
 ודנטנינ .סקיפרג ןוקיליס לש
 תארקל ונתוא הניכמ רבכ
 יפוסמ לע ולש הרוכבה תעפוה
 .הלש טיבה-4

 87% - לילצ
 רתוי וא תוחפש ,הבוט הקיסומ
 םיבלשה תריוואל תמאתומ
 ורתונ םיטקפאה .םינושה
 .ויראמ לש יסאלקה ןונגסב

 93% - קחשמ תמר
 דחא :םיקשממ ינש ןאכ שי
 לק אוהש ,תומרופטלפה ןונגסל

 לע הציחל ידכ דע טושפו

 םג ינשה קשממה .דחא רותפכ

 רבעמה .אילפהל חונו טושפ ןכ
 אלו קלח םיקשממה ןיב

 .שגרומ

 95% - םייח ךרוא
 הגמ 32 אליממ ויראמ רשאכ

 אלש ןיבהל רשפא ,תטלקה לע

 ,תידמימ תלת הקיפרג לכה

 שי ,םכלזמל .ןשקא הברה אלא

 יוביגל הירטאב תטלקב

 !קחשמה בצמ תרימשו

 92% - ללוכ ןויצ
 | לש ה'רבחה .בזכאמ אל ויראמ

 ובשי וטומאימ וריגישו ודנטנינ

 = .מגאדו שארה לע 50 \1-ל

 עמשי ,הארי הזה קחשמהש

 .רתויב הבוטה הרוצב קחשיו

 | :טנרטניאב תבותכ

 הקיפרגה תכאלמ תא העציב 88% תרנח

 ,םירקמה ינשב .גנוק יקנוד לש המיהדמה

 ,תורבח לש יגולונכט ןורתי הלצינ ודנטעו
 הקיפרגה םוחתב תונוילע וגיצהט

 תונוילעב ןכ םג רבודמ ,םעפה .תבשחוממה
 ןונגסב םא יכ הקיפרגב אל לבא ,תיגולונכט
 הליבומה איה 88../5021 תרבח קחשמ לט

 .םידיקפתה יקחשמ םלוענ
 ,ינונגסה יונישל רבעמ ,קחשמה לש ורופיס
 תא ליצהל אצוי ויראמ :דימת ומכ ותונ
 רקבמ אוהשכ הרוק הז .יזייד הכיסנה
 הכוז אוה הכלממב .םידפרקה תכלממנ

 תדבוכמ תומדל האיכ ,יתוכלמ חוריאל
 םע חחושמ אוה רשאכ .ויראמ ומכ תללוהמ
 .הכיסנה תפיטח לע ול םיחוודמ םה ,םישנאה

 :תמאה וזו - תונונגס ינשל קלחנ קחטמ"
 ולש ןיטינומה לע ךמוס ויראמ ,דחא דנל
 ףסוא ,ץפוק ,ץר אוה .תומרופטלפה םוחתי
 קחשמ ןאכ שי ,ינש דצמ .המודכו תוענט"
 םאות תולועפ קשממ םע ,רבד לכל םידיק"

 טבמ ןיעמב ,תידמימ-תלת הקיפרג ול'*
 לש םיקחשמה תיברמב גוהנש יפכ 7"
 50 ג תרג"
 .םישרמו לודג דואמ ,הנהמ דואמ קחשמה
 ודנטנינ רפוס םיבייח םתא ,ונממ תונחל א

 םג אצי אוה ביבאה תארקל 71 "
 ריבס .תויאפוריאהו תויאקירמאה תואסר'זל

 יכ ,םכבורל עירפו
 אל הז תומרופטלפ יק

 .םידיקפת יקח
 תלבטב ץיצהל

 ןכ הז םעפהש ,חינהל



 ווו611.\אססא :קחשמה םש
 ראוגי :רישכמה
 רימא :קחיש

 הז .הרדיסב ישילשה טרסה עונלוקה יתב לא עיגה ולא םימיב שממ

 היחי רשא םדאה אוה ,חצנהש שיא ?אל ,קחשמ תסריגל םג ןמזה

 .ץראה-רודכב טולשיו דעל ןבומכ

 תואמ המכ הזמ להנתמ ירזכא קבאמ

 םיתמ םניא רשא ,םימחול ןיב םינוש

 חצנ שיא ,קויד רתיל .רהמ ךכ לכ

 לכ .ושאר תא ופרעי רשאכ קר תומי

 דילגי ,קומעו השק ,שונא ,רחא עצפ

 .הבר תוריהמב

 ,חצנ-שיא ,דואלקמ ןטניווק ,קחשמה ךלהמב
 ופטחנש ותוחאו ומיא תא ררחשל אצוי

 .עשרה ןאטרוק ידי לע ודבעושו
 קחשמ אוה תונויערה בוליש לש האצותה

 .הלועפ םגו תואקתפרה םג שי וב ינונגס-וד
 איה ,לכה ינפל ,הנושארה המישמה ,לשמל
 ולכות אל ברח ילב - התואנ ברח אוצמל
 !םחלהל

 םיטרפ הברה יכ םא ,ער אל תיארנ הקיפרגה
 הקיסומה .ךסמה לע דוביאל םיכלוה םינטק
 םע .קחשמ לש הז גוסל המיאתמ אלו המויא
 ברק-וד םג !טקש לש םיכורא םיעטק
 והז ,לכה ךסבו .ביהלמ קוידב וניא תוברחה

, . 

 הז ג(:

 80% - הקיפרג

 60% - לילצ

 82% - קחשמ תמר
 75% < םייח ךרוא

 ינרמוי דואמ יכ םא ,ינוניב קחשמ דוע 77% - ללוכ ןויצ
4 [\ 

 מתת ו
 ,שנעוה וליפא ילוא -

 :קחשמה םש

 ראוגי :רישכמה =

 וימא :קחיש =

 רודממ קחדנ הזה קחשמה
 קחדנ .ראוגיה תניפל טרופסה

 1 ב וי

 80% - לילצ

 820 < קחשמ תמר

 זכה וו

1-7 

 :טנוטניאב תבותכ

 ה (1ןכ: / /וצ ארו הוו שטחו

 לכ הארנש ומכ ךרעב צא ץוז(יה
 הרהזא :הזה דומעה

 וקחרתה :הלודג תחא
 !ראוגיהמ

 שי הזה קחשמל

 הגסל טיב 16 תואסריג
 םאש ,תמאהו .ודנטנינלו

 דחא תא םכל שי

 ,ולאה םינשיה םיפוסמה
 םילגוסמ אל םתאו

 קחשמ ףא לע רתוול
 וגישתש יאדכ ,לגרודכ

 םינשיה םיפוסמל ותוא

 ,ראוגיה .ראוגיל אלו
 הלגתמ ,תפסונ םעפ

 .הרדיש דומעו יפוא רסחכ
 לע םילכתסמ רשאכ ,םצעב
 ,הפי שממ הארנש ,רישכמה
 :דחא רבד קר לואשל רשפא
 עונמ וכותב שי תמאב םאה
 ?טיב 4

 תורחת תתל השקש ,רורב זא
 לבא ,96 א"פיפל תמלוה
 תוחפל גואדל הלכי יראטא
 ,הזכ ילוא ,הזו .ריבס קחשמל
 תמצועמ רבד לצנמ וניאש קר
 י!ראוגיה

2 
.> 
. 
 ו"
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 /- שי -

 ע

 4 בד נו\\צו ג \ואנר\(

 דחצפ אוטד גאז
 יו( 5

 לש רופיסה

 היה לוכי קחשמה
 וליפאו ביהלהל
 תצובק :עשעשל
 הטילחמ םירזייח

 םה .ץראה רודכל שולפל
 לע תאז תושעל םיטילחמ
 ץמאתש ,הצובק ידי
 -ינב תרוצ תא המצעל
 יסופד תאו םדאה

 ,היעבה .ונלש תוגהנתהה
 ,8 ץורעב ופצ הארנכ םהש
 ,םיניווגניפ לע תינכות ואר
 םיארנ ונא הככש ,וטילחהו
 אל ,םירזייחה .םיגהנתמו
 וחתיפ ,דחוימב םירשכומ
 .ןיוגניפ תיצאטומ
 ינימ לכ רותפל ךירצ ,ןאכמ
 אל ,תוישפט רפוס תודיח
 אל וליפאו תוחדבמ
 !םתרהזוה .תוניינעמ

 \ושדגאז ץפ%00ז1א8 :קחשמה םש
 ב
 רימא :קחיש

 60% - הקיפרג
 40% - לילצ

 70% - קחשמ תמר
 ו

 55% - ללוכ ןויצ
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 ץףּוס ףוס

 דוחוה=
 .ץהו ם

 תא האו ו

 ןונגסב קחשמב רבודמ ללכבש ריש [
 הב ,הלילעה תובקיעב תאז לב לבוא

 לוענל קינוס תא ענכשמ קינטובור רומל
 הצירה בצק תא תוטיאמה ,תודחוימ םוולע
 ינבא יקפסמ ףוסאל בייח קינוס ,וישכע לט

 רוטקוד

 2 יישב -> 2 ןק וש יי" | -* יא
0 | 

 ו "  ליג :ךישכמה | ץחואדוו :קחש

 = ריפוא :קחיש

 עא לובניפה יבבוחל ע טלחהבו קינוס לש וידהוא הבזכא יהוז .לובניפ לייטס ירי - - ו לש ירודכה לוגליגה ל איה ,רחמ תאז תושעל הדיווח

 90% - הקיפרג
 70% - לילצ
 850 - קחשמ גוי

 ו

1 
 ד
 = .תועונת הברה ,םימחול 9 ןאכ שי וב םייגל ,םינש שולשכ לש רוחיאב ,ירוקמה 2 בוחרה םחול תא ררחש ודנטנינ תא התחנהש אמסיסה ו וז ,אל - םעפ ףא רשאמ רחואמ יש
 לידבהל .תוגוז יקחשמל וליפא תורשפא
 קר ךשמנ ברק לכ ,תירוקמה הסריגהמ
 .השולש אלו דחא בוביס
 קחשמהש - דחא רבד לע לבח יתעדל
 רשפא ולא םימיב .רוחיאב ךכ לכ אצ'

 ו

| 

 86% - ללוכ ןויצ ךרדה .הללקהמ ררחתשהל ידכ ,דלרמ

== - -- 

 א זז ז שח אפדא6ד תא שוכרל ב | | ְ / 1
 רצומ שוכרל חרטי ימ זא ,יוב-םייגל | ריג"םייג :רישכמה 0 זצ\| \ \ זז ₪ | 1
 ..םינפסאה ילוא ?הז ומכ ינואיזומ ריפוא :קחיש - 2

 : 9 אפקה יג ג, י2מיקטה טמפקע ₪ חצעל ןמטאב ,,

34 

 לש היעבה .בטיה םיעודי ןמטאב לש |
 - הסחד םיילקאש תורמל ,קחשמה 4
 בב !םמעשמ אוהש ,םיטרפ הברה וכותל .ןורחאה ץיקה 8
 .לבח .הביהלמ אלו תינוניב הרוצב יושע .רעצה הברמל : .

 חרחה
 , ב0

 ה. י

 ולש קחשמה
 !תבזכאמ וליפאו ידמל תינוניב ריג:סייגל
 6590 = יג ו ו ,תיתחתה תבכרב סייפ-וט רחא ףודרל סקרלנ 0 2 .-- הצצפה תא לרטנל ,קנבהמ הבורע ינב קחש 70% - קחשמ תמ ךירצ .ודנטנינ-רפוסהו ביירדהגמה תואסוימ יש םגו עונלוקהמ םג רכומ | 6 וקו קחשמה רופיס
 68% - ללוכ ןויצ קשנה ילכ םג .זאידירמ רוטקוד תא לילגזל

2 
 76% - הקיפרג

 65% - לילצ

 72% - קחשמ תמר
 70% - םי'ח ךרוא

 73% - ללוכ ןויצ

 75% - הקיפרג ב

₪ 

 מה "א כהה
 | "א %

 ןשי כ בש מ וכבר

 אתדטאא סע דוזז חמו
 וניא טושפ םיבכוכה תמ -

 קחשמה םישדוח המכ ינפל 77
 ודנטנינ רפוסה ילעב תא "ל"

 פו א אודו הא 0 דווש טפו :קחשמה יא"

 יוב םייג רפוסו ריג םייג :רישכמה

1 ₪ 
34 

 וזמ הגסה תסריג תא לידבהל ,םינויצ

 ..ודנטנינה לוע
 דא" . ."\ . ₪

\ "* 

 ןניפרג תא רצקמ ו 90% - הקיפ .תוומה בכוכ לע
 יאש ריאה 90% - לילצ

 "=ר\ '

 רפוסה תסריג

 ןיידע ךא ,ודנטנינ

 | לל

 ונטלחה ,תכרעמב תועד יקוליח
 ירוט נוט ביצהל

 90% - קחשמ תמר

 92% - - ןויצ

 ריג םייג



 יקחשממ דחא והש

 רתויה םיצורימה

 עיגייש םיניינעמ

 ןיינעמ אוה .יס.יפה יבשחמל בורקב

 הקיפרג ול שי ,תישאר .תוביס המכמ

 תנכות לע הרצונש ,רתויב תיתוכיא

 ןוקילס יבשחמ לע 3: 0

 םילולסמ 39 ול שי ,תינש .סקיפרג

 לבא !םייתימא םילולסמ 13 םכותמ

 עונמ אוה ןאכ שיש ןיינעמ יכה רבדה

 לח תא ךיראהל דעונש ,שדח הנכות

 קחשמה יחתפמ .חצנל ילוא קחשמה

 םירבחתמש ,לולסמ יעטק 85 ורצי

 ףוס ןיא םירצויו יארקא ןפואב

 ולעתש ,םעפ לכ .םישדח םילולסמ

 ולכות ,םכלש .יסיפל קחשמה תא

 אל ירמגל םתאש ,לולסמ תולגל

 םילולסמב םגש ,ופיסות ךכל .םיריכמ

 לש רחבמ שי ,םיריכמ ןכ םתא םתוא

 ,תורומהמ ..יב ,תוילולש ומכ םילושכמ

 ואצמי םעפ לכש ,המודכו ןמש ימתכ

 םכתא וצלאיו לולסמה לע רחא םוקמב

 .ךירצש ומכ תינוכמב טולשל

 םיביריה 15-מ דחא לכ | ,חוניקל
 יפוא  תונוכתל הכז םיבשחוממה
 ינסרה גהנ ,ריהמ גהנ ומכ תונוש
 .המודכו
 לילצ שי קחשמל ,הלועמ הקיפרג דצל
 ,תויבצק הרטיג תוניגנמ 144 םע ובט
 .םיבוט םיטקפא הברהו
 /\[%6  תרבח ידי לע חתופ קחשמה
 יפוסמל אקווד םיקחשמב החמתמה
 לככו (..טיב 32 דע 8-מ) היזיולטה
 פאזה לא םג עיגי קחשמה ,הארנה

 4 ₪ ו ₪

 0 ] / \ \ / | 4% ז +.- | + %%-= | 4 0 0 4 1 4 >< 1% 6 : : <> | | . \ \ | \ /

4 > . : / \ / \ / \ / \ 
 4 -: 9 אלל % -- 0 2 0
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 רחבמב דואמ העודיה ,ימאנוק תרבח

 סנכהל הטילחה םייתוכיא דואמ םיקחשמ

 .טרופס יקחשמ - חתורו ףסונ םוחתל [

 לסרודכ קחשמ םע תאז השוע ימאנוק [

 84 תרדיסב תורחתהל רומאש ,אקווד [-

 .א88 11/5 תרדיסב םגו א ₪

 ,תויורשפא דואמ הברה ללוכ 0/םי'יא 0

 תורשפאה איה ,ןלוכמ המיהדמה רשאכ

 םינקחש לש הישימח ,ןכ !5 לומ 5 קחשל

 המש ,ןבומכ .ודנטנינ רפוסה לע םדו רשב

 תוידי 4-ל לצפמה תא הז םיכירצ םתאש |[
 קחשמ לש האלמ הבסה םע ,תואלמ אפ תוצובק 27 קחשמב ואצמת ,תאז דבלמ ₪

 תויורשפאו ףואיילפה ,הרידסה הגילה תא ללוכ קחשמהש ,ןבומכ .ירוקמה הנוכמה

 .תידוס םיבכוכ תצובק ללוכ תופסונ

 וליאכ ,המלצמה תא ץירהל תורשפא שי .תניינעמ דואמ קחשמה לש הקיפרגה

 .דודכה תא קיזחמש ןקחשה לש בגה ירוחאמ =

 רחא לבא ,וזה הקיפרגל לגתסהל תצק ךירצ

 , .הלועמכ הטושפ הלגתמ איה ךכ

 תועונת רחבמ שי םינקחשהמ דחא לכל

 ךרואל תופייע לש העפשה שי .םישרמ
 םע תוכמ תכללו בירל רשפא ,קחשמה
 | .ץלמומ - רוציקב .דועו םירחא םינקחש

 \ .ס5א תסריג לע העומש שי ,בגא
 | :טנרטניאב תבותכ

 | הוז: /ששש .טזנת61.6סזה 11 /א סת תרו .חזתה]

 םע תוינוכמב ,חטש יצורימ לע הבשחמה
 ןוימידה תא תררעומ דימת ,4א4 לש הענה

 לע םיציצמ רשאכ .הבר תובהלתה התיצמו
 ,קחשמה לש תושירדה תא םיארוקו הזיראה
 ,ללכב ...םויטנפ יוצר דועו ימינפ ןורכז הגמ 8 םע 486 םומינימ ,םילולסמ 18 ומכ
 קחשמ "לולסמה לע ץפנתמ לכה ,ארונה רבדה הרוק זאו .םימשה דע תולוע תויפיצה

 |  םיארנ םילולסמה לכש ,ןוימיד רסח ,שבי
 || קחשמב תיטנוכמה לכ ,עורג יכהו .םיהז 2-7

 .רבדה ותוא קוידב תוגהנתמ
 סויטנפה לע םג ...תועווזל רובענ וישכעו
 < נא .ידמל ינוניב הארנ קחשמה ,ילש קזחה
 | התפל התסינ קראמוד תרבחש ,שיגרמ
 הז .החילצה קוידב אל לבא דחוימ קחשמ
 < "מ :םייחב הרוחא דחא בלש ונתוא ריזחמ
 = רועש ,םיצורימ לש הזה גוסה תא שפחמש
 וו או \(י1זאשפ 2 תא שפחיו ןויכראב

 |" הרטממש רש: רח ₪ שש רש הש הש רש רש דש =



 רטש ,'ִמ שו

 בהזה סובול,

 וו;

 תא תוארל ידכ הלילה עצמא דע רע שדוחה תבשל =
 ידכ רקוב תונפל עברא דע רע ראשהל חרטש ,יִמ שו

 ה לגרודכה תגיל לש רמגה קחשמ לג

 לש ומש תא אשונ קחשמה
 תצובק לש":לודגה בכוכה

 לודגה וחוכ .ס'יובואק סאלאד
 רפוסל אצי רבכש ,קחשמה לש

 המיהדמה הקיפרגב | ,ודנטנינ

 ,המלצמה תא בבוסל ןתינ .ולש
 םיאור ונאש הנומתה תא רמולכ

 ירשפא ןווכ לכל ,ןסמה לע

 המלצמה לש תלוכיה תא ףיסוהל רשפא הזל !תולעמ 360-ב

 לכ תא שופתלו קחרתהל וא םיוסמ ןקחש לע דקמתהלו ברקתהל
 .םוז - םוליצה םלועב ארקנש המ ,רוציקב .שרגמה חט
 ,קחשמה לש הינשה ותמצוע
 ינבמ רומשלו ןנכתל תלונינ
 שי תטלקל .תוקיטקטו קחשמ

 ,תדחוימ יוביג | תירטאב

 םיקחשמ 64 ןנכתל תרשפאמה
 .םידוק תרזעב םהילא סנכהלו
 קחשמב רבודמ ,תאז דבלמ
 בטיה ןנכותו בצועש ,לגוודנ
 .'תימס 'תימא לש ותרזעב

 . - תחדיזול

. : 4 

. 
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 הזש) דחיג

 ידמל חושל

 ,תוצובק ביכרהל \
 םכלש הצובקה יבכוכ '"
 | "ב םינוש םירושיכ .

 רומ םינותנה לע סם שתש ,הירטאב י

 בצמ תא קחשל ּ
 ינימ לא ןאכ שיש לש תואלבל

 לחה .הקיטסיטטי

 זא11, לש תרוסמה תא הכישממ

 אב ,ביירדהגמל ,הזה קחשמה .95
 םתאש המ לכ תא ללכשלו רפשל
 .דואמ בוט םיריכמ רבכ םצעב
 הברה בשחוממה ביריה ,תישאר
 םאש ,רמולכ .רבעבמ חושק רתוי
 םיקירפ 4 קחשל אל םתפדעה

 בירי םכל הפצמ זא ,(םיאתמה לצפמה תרזעב ירשפא

 סקט לש רישיה רודישה
 -רפוסה תגיגח תא תוארל

 | :םיקתרמ םיקחשמ המכב ץיצהל ונטלחה ,ספספל ילב לבא ,םיִמי המכ לש רוחיאב םנמוא עו רוחיאב םנמוא זא .יאקירמא

 דעו רודכ ידוביא ,תופיטח ,םינקחש תויוריהמ ,החלצה ו
 .המודכו םינקחשה רכש ,םיחוור ,תועיצפ ח ודל
 ,תוליפנ ינימ כל שי םשו הפ .תקיודמו הלועמ םינקחשב הטילשה
 הדור תצק הקיפרגה .קחשמהמ תיללכה האנהב םגופ אל הז לבא
 - יאקירמאה לגרודכה יקחשממ דחאב רבודמ ,תאז תורמלו .לבחו
 .שיש םיבוטה

 רפסמ לגרודכה ןשרפ ,ןדיימ ןו'ג
 אל לעוד תירבה תוצראב 1
 םיקחשמה תרדיס תוכזב תוחפ
 אל ינא םא .ולש םיבשחוממה
 ולש תירישעה הנועה יהוז ,העוט
 תא קחשל וסנת םא !תופיצרב
 םינשיה ןדיימ ןוג יקחשמ

 -- = םייונישב דימ ושוחת

 .דועו רוביד ,תוקורס תונומתו ואדיו יעטק ומכ םייגולונכטה

 - טיבה 16 יפוסמ ינשל םיעיגמ ןדיימ ןו'ג יקחשמ ,הנשה םג

 < יתצנה חוכיוה תא .ודנטנינ רפוסהו ביירדהגמה :םלועב םיצופנה

 = .תואסריגה יתש ןיב םילדבה הברה ןיא :הלחתהב רבכ עטקנ

 < .קחשמה תמרבו לילצב דבלב הלק תופידע שי ודנטנינ רפוסל

 = תסריגב 4 תמועל םיקירפ 5 רבחל םילוכי רפוסה ינקחש ,ףסונב

 ו -- (!לצפמה תא חוכשל אל) .ביירדהגמה

 ..רדיצל .תטלקה לא וסנכוה הגילה תוצובק 30 לכ .הנשה :קחשמלו
 ינש  דוע  םיאצמנ ןדיימ לש קששמ |

 .םימסרופמ | לגרודכ | ינשרפ 40%

 ןיב רוחסל ןתינ הנשה ,חוניקלו [ 0% |
 . .תונושה תוצובקה לש םינקחשה
 ₪ תצובק תא | ביכרהל | ידכ

 ו !םכלש תומולחה
 | ,סטרא קינורטקלא ,קפס ץא

1% - 

 ..... יא

 מדמב םויכ הליבומה הרבחה

 עדל .םדוקה קחשמה תא רפש
 לו ןנערל בוש החילצמ ,טרופסה יפרג ול שי .םויכ רתויב בוט

 ה יאקירמאה לגרודכה קחשמ והז

 הלועמ הטילש .בוט לילצ ,הקזח

 רצו: דחיב לכהו םינקחשב

 תברקתמ | תמאבש ,השוחת

 רישי רודישב היפצה תיילשאל

 .היזיול

 | לש טרופסה 'חמ לש ו

 |, .טנרטניאב סטרא קינורטקלא

 ו 0 6
: 

 מ



 ן" ו וייה . מ

% | \ 1 | , 

| - % ₪ 

 1 - | זז | 1
 | ן | \ --

 ומ 'תיב רודיבב \ואנ רבה
 חיהוי ן עצבמב ויווכע
 4 7, 90+ ווא

 ןווטאסה תכרעמ
 (59 סירס

 הבסה תללוכ

 שומישל תידוחי 2

 םיקסידה יגוס לכב

 !5א7" < 99-84

 יאקירמא רישכמ

 > | 17%-ב ריהמ ירוקמ
4 

 5 | ללוב ,יאפוריאהמ

4 
 ם

-5 

 ,תידי ,םיקחשמ 2

 +וחדטה =6ד=ה 2 !םיקסידה יגוס לכב שומישל םאתמו

 א הו וצ 2 ,34 %-
 = . דה שד ווד < 5 ₪6

]4 
 לחווה ח/(ג= דסהפהואס=[ 2

 = החלל 84 וא דזופ 206 םאוא ספג 0 3



 | 105זאמזא
 ו ה | א
 תושדח תועונת :ומכ 0 םג עיגמ הראקט תובמ ך
 בושח יכהו היצמינא יעטק ,םימחול. 8א%-ה לע תררחסמ הל 0
 םכל תופצמ ,ןכ-ומכ .ףסונ םחול - \ 1810 א תא איצוהל הזרה .

 .רוטילקתה לע תועתפה המכ םושמל םילוכי ןרוטאסה ילעב 6

 אסמא
 .[רוטאסל

 סש יִרְחֶאְ
 ד
 .החוורל

 ,םנמוא

 הקיפרגה

 הדור

 האוושהב
 לבא ,רוקמל

 שי תוחפל

 המכ ןאכ

 קש ו
 ר

) 5 
 לש לבנרקב םיפוצ ?םישוע המ .רקובב ,תנט
 ינסיד לש היצמינאה תרדיסמ םינהנ ןבומכו ,לכימ
 1 6 שלוה ₪  .םילוגרגה -

 םייפלט ,הסיטה רשוכו םהייפנכב אוה
 ,רעצה הברמל .םיצפח לש יריה רשוכו
 םילוגרגב הטילשה ,ביהלמ וניא קחשמה
 האנהב םגופש המ - תקייודמ אל דואמ
 .לבח .םיבלשה ךרוא לכל

 | הרבחה ,ויטכע
 ינסיד לט

 תא ונסה

 לש הרדיסה

 םירוביגה

 םג םיפנוכמה
 יו /

 הלועפ קחטמל
 80% - הקיפרג

 82% - לילצ =

 77% - קחשמ תמר וקתל
 83% - םייח ךרוא :

 79% - ללוכ ןויצ

-- 
- 

 םיצור םלוכ .דיתעהמ םיללכושמ ₪י 6% טובוי
 םילוגרגה לש קשנה .םילוגרגה עזג תא =

 זק[ זאפה +
 ,רווואס -

 ווג וי | \ש
 : 0-9 ₪ שי קחשמב .לובניפ קח ש/ו - %

 ,רמול רשפאו םיבוט םיטקפאהו | תוארל ןתינ םתוא דב7- = ולשנ

 לש תחלצומ הילשא ןאכ שי תמאבש = "תלת ,ליגר דמימ" תלת :תונו" "מ ממ
 .יתימא לובניפ יתש ךיב ע זיב .דמימרודבי *

7% - 
 ירו
 וחלו*

 תויורשפאה

 תונושארה |

 90% - הקיפרג םילדבה ןיא |
 92% - לילצ םייתועמשמ |
 2% - חג ג תמר תונחלושה |

 1% 2 הפי דואמ 4 / 1 - םיבצועמ
 ן- הקיסומה וויי"

 הארנכו ירוקמ תויהל הסינ והשימ
 : חתיפ אוה .החלצהב ךכ-לכ אלש
 | םישנ קר שי וב תוכמ קחשמ
 םישנ לש ןויערה ,ןורקיעב .תומחול
 8 םחול) שדח וניא ללכב תומחול
 ו .(םירחאו טבמוק לטרומ ,בוחרה
 < = ,תלייד ,תוחא ,הרומ ןה תומחולה
 <  ילוא ןויערה .המודכו תירצלמ
 = םינבה תא תורגל דעונ ילוא ,עשעשמ
 = ןכ םג שוכרל תונבה תא דדועל וא
 עוציבהש ,היעבה .תוכמ יקחשמ
 ,ףועמ ,ןוימיד רסח ,ינוניב דואמ

 והז .תוירוקמ - רקיעבו תויתריצי

 םע ,ינוניב תוכמ קחשמ דוע םתס

 היצמינא ,תועונת לש לד רחבמ

 ןוצרה תא ררועמש רבד םושו השלח

 תונב המכ וב שי םא המ זא .קחשל

 ?הא ,תופי

 ד

 70% - הקיפרג
 75% - לילצ

 74% = קחשמ תמר

 609% = םייזח ךווא

1 



 00 5076 גז. :קחשמה םש

 סא :ףשכמת

 רוא :קחיש

 כס א\1-וש יתעמיש רשאכש ,תמאה

 יד הז .יתנבצעתה תצק ?5א-ל אצו

 לבא קחשמה ותוא תא קחשל ןבצעמ

 ךירצ ינאש ,הבשחמה .רחא ריישכמב

, 

 | . תפסונ םעפ םיבלשה תא שורחל [=
; | 

 .תשאימ יד וליפאו תררמצמ יד התיה =

 י

 ירמגל ינאש ,ןיבהל יתלחתה הזו

 הז ,הזיראה לע בותכש ומכ .העוט

 י | אוה ,תישאר .דחוימ קחשמ טלחהב

 | / לש .יס.יפה תואסריג לש קתעה
- 

 כ00או] ]

 רתוי הברה וב שי ,תינש .ם00א1 2-ו

 םיברש ,םיקתרמ םיבלש 50 םע .הזמ

 .ןיטולחל םישדח טושפ םכותמ דואמ

 סומו קו \/5ז זוסא םסוד\ס\
 ?לזאזעל ,וזה הסריגב דחוימ המ ?םעפה המ ?פס0₪ םעפ .בוש

 < == שמ 8.4

 95% - הקיפרג
 סחיב יתועמשמ דואמ-רופיש שי
 ,םנמוא .תומדוקה תואסריגל
 לצ םיאוה ריקל םיברקתמ רשאכ
 תוחפ הברה לבא ,לסקיפ
 תויומדה םג .תורחא תואסירגמ
 הקלח ,הריהמ הרוצב לדוג תונשמ
 ,שוטשיט ילבו

 95% - לילצ
 םעפה ,םיבר םיקחשמל דוגינב
 .םוילווה תא ריבגהל םכל ץילמנ
 ,דעצ לכ ,םידחו םייקנ םיטקפאה
 לש שחר ,המהנ-,הקירח ,החווצ
 ררמצמ טושפ ...באכ ,םימ ,העונת
 .בטיה

 95% - קתשמ תמר
 קשנכ הלגתמ פאה לש תידיה

 םה ,קחשמב יתאצמש ,רתויב ביהלמה רבדה

 ברקה-לבכ תרזעב .תוגוזה קחשמ יבצמ ינש
 םייק וב קחשמל תאצל רשפא ,ק5א-ה לש
 ,שארב שאר וא םינקחשה ןיב הלועפ ףותיש

 .תוומה בצמב

 תא תכפוה תורחאה תואסריגל האוושהה

 איהש ,בחש והשימ םא .השיבמל קחשמה
 אוה ,לודג קחשמ והזו 00%[ תא קחיש
 לע תאז השע אל אוה םא ,לודגב העט טושפ
 ץז .גאצ פד ג\דדס0א"ה

 לבא ,ל"נכ .ינוס לש

 האוושהב ,קוידב

 טיבה-32 תואסריגל

 ריכזנ אלש תורחאה

 דובכה ןעמל ןתוא

 לוסיחו תוירי לע קר אל
 תוצלפמ ,ביואה

 .המודכו תויצאטומ
 תוכזב יח 00או

 חתמה ,דחפה תריווא 5 לש ןונגסב םיקחשמל ילאדיאה
 ,תקיודמו הטושפ הרוצב העונת יתנבה .ריוואב למשחהו ,הדבועהמ

 .קשנה"ילכ ןיב םיחונ םירבעמ םע

 98% < םייח ךרוא
 וטנ ןשקא לש םיבלש 50-מ רתוי
 שיש רתויב ההובגה המרב
 קיפסמ ומצעב רבדמ הז ,8)130ן"ל
 ו וטססגו ווו"ל דע בוט

 ילב ,שיש בוט יכה טס\ו"ה 97% -.ללוכ ןויצ
 .םתוא ךירצ אל יכ םיצווית
 !הבוח קחשמ :תרוכזת

 ססובמ 00או-ש
 רבח יתיארו דצב יתבשי ה
 המכ לכ .קחשמ ילש
 אסיכהמ ץפק אוה םיעגר

 וינפל העפוה תצלפמ וזיא רשאכ ,הקינאפ זוחא
 בלה ,הזכ עגרב .הל תופצל עדי אוהש ילבמ
 .חומהמ ררחתשמ ןילנרדאהו המצועב קפוד
 םג הז תא השוע ץ1,גצ 5 \110%-ה תסריג
 תורחאה תורודהמה לכ תא שרח רבכש ימל
 יהבוח - רוציקב .00%1 לש
 חמשי ,םיקחשמה תרדיס לע הלוחש ימ ,בגא
 רפס רבכ אצי ,תילגנאב ,ל"וחבש ,עומשל
 ...םונהיגב תואלתה תא ראתמה ,חתמ

 1 י. = = .
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 ךא ,קפא-הו | תקלחהב ומכ םילק םיפרג םירופיש ןרוטאסה ילעב תא חמש וסר אל וליפאו ,טיבה 32 תמצוע יס המ דל לודגה טל 5 תרבח ר 0 ו א

 הכירצ םג

 .םתוא ביצעהל
 תרבח
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 התשע אל
 יוניש םוש

 לתוהמ

 לויוט יעטק המכ דבלמ

א אלו םיידמומ תל
 תסריגב ,םייביטקארטני

 לש ילמינימ לוצינ םוש השענ אל ,פא-ה

 . [21 א

|, 
+ . 

. . . 
/ | ₪ , 

: / 4 
 ו ./

 - ו 3

 חו 06 גא[
 םלועל דלונ שדח םיצורימ ןונגס ,קפס ןיַא

 םיצורימה ןונגס והז .םיבשחוממה םיקחטמה
 2 8 ,ינדיתעה
 [| .תלתה ,ריהמה

 | שומחהו ידמימ
 | הז ןונגס בטה
 םיקירפ ףחוס
 כותל סיגר
 1 00 אז
 דחא היה
 ינפל קר אצי רשאכ ,ןונגסב םינושארה םיקחשמז
 םיבר םיקחשמ ודלונ זאמ .יס.יפל םישדוח הי
 ףיצהל דואמ םיבורק םימאותה הטבה | 1-7
 .00%1 םע הרקש יפכ , 0

 זא דצמ שא
 רו

 עמשנ תוללוצ ףדרמ םע תוירי קחשמ ל

 המכ ןאכ שיש םילגמ ,הז לע סי וה ד
 וא ריווא-םי יִליַט רוגיש ומכ תוב'חי" *
 קר ןניאש תורטמ לסחל תורשפאמה

 -ינפל תחתמ

 ,םצעב .םיה

 סרהו לוסיח

 ומוש אוה

 לש יתימאה

 ,קחשמה
 רשפאמה

 טעמכ ץצופל

 רתונ קחשמה ,ינש דצמ .ךסמה
 'הנהמו ביהלמ

 0 :וק היו ו
 5 א 1 ניאו 06" = 12

 תא תלצנמ 8011806 ,םייתניב
 תואסריג האיצוהו הלש יסחיה ןורתיה
 הנומש ץירמ קחשמה :פ5א לו ןרוטאסל
 הזו ךסמה לע םיארפו םיישונא םיגהנ
 !רידא .ןילנרדאה תא בוט ץיפקמ

 95% - הקיפרג
 90% - לילצ

 92% - קחשמ תמר
 95% - םייח ךרוא
 94% - ללוכ ןויצ

 ו וגה וגחאז :קחשמה םש

 סאלו ןהוטאס :םירזשכמ

 איגו ץנב :וקחיש

 'ךסמה לע םמוד וא יח .הארנש רבד לכ

 ."5%א7ה תמצוע תא לצנמ וניא קחשמה

 .תוגוזל בוט ןשקא הברה וב שי ,לבא

 73% - הקיפרג

 יו

 85% - קחשמ תמר
 0% "ו ךרוא

 78% - ללוכ ןויצ

 םיפוסמל ררחשל הטילחה םוקפק
 תונוכמ יטיהלמ דחא תא םייתיבה
 רטאסב םיחאה - הלש ואדיוה
 ,זמרמ קחשמה םשש יפכ ,השעמל
 םיקחשמ השולש לש טקלב רבודמ
 תרטמ .ידמל םירכממו םינוש
 ,יליבד עמשנ הזש המכ דע ,קחשמה
 .םינולב ץצופל טושפ
 החפשמל ךייש ,יתעדל ,קחשמה
 ילב קחשמ :סירטט לש תינלטקה
 ףא לבא הלחתה קר ול שיש ,הלילע
 רתוי השענ אוה דימת ,ףוס ילב םעפ
 הרטמה דימתו בלשל בלשמ השק
 .ךמצע לש אישה תא רובשל
 הסנמ אל וליפא רטסאב םיחאה
 לש טיבה-32 תמצוע תא לצנל

 הסנמ קר אוה .ק5א-ה וא ןרוטאסה

 םיעקר לע קתרמו טושפ תויהל
 הרוסאה ריעה םהבו םיפיו םינוש
 תייסנכ ,ורפב הקניאה ישדקמ ,ןיסב
 םתס וליפאו לובנטסיאב היפוס היגה

 .יטוזקא םי ףוח לש ףונ

 ישו" הקיפרג

 80% - לילַצ

 90% - קחשמ תמר
 95% םייח ךרוא

 88% - ללוכ וע
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 תרדיס

 ְי

 ו 1 ,
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 קינורו סכ ּי

 קינורטקלא לש "תומישמה -
 אמ לודגב עיגת סטרא דואמ לודור ונגיוז זרוורוא

 זור .ררוו -
 | בה אלוע ) מל .יס יפה ירועחמל
| / 

 ן|שמהב | דונ / תהר רבודמ ,ןיזדוטנ

 \ מ 5 יר דד צר -רוררווו -
 .\-ו !-.- !|ש 1 ,

 .תוירי חוכוחה רוווכווווז

 ו! | וו ₪ - < = ₪

 זרוווזוה .דועו -יי טרטס .
 || שישו ו \ 2 סא =

 חומוו רמ םייד מימ-תלת
 - ₪ - = ו

 \\ טסו << [
 תרבח

 טז 0

 תא בלשמה

 תיפרגה תלוכיה

 תורבוח לש

 .סקימוקה

 \\ד\ א\ פו
 לש תולודגה תוחלצהה תחא

 קחשמ היה ,הנשה אזו \\
 םג \ואדויג] זאוס[ דראיליבה
 יקוח תא םיריכמ םניאש ,םיקירפ
 ונהנ ,םיקירטה לכ תאו קחשמה
 .ולש תיתוכיאה הקיפרגהמו ונממ
 ול האיצומ 1א או :\\ .ןכל
 ותוא לע ססובמה ,ךשמה קחשמ
 קחשמה יקוח ,םעפה רשאכ עונמה
 תוברתה" לע םיססובמ
 ."תיטירבה

 רידא קחשמ תויהל ךירצ הז

 םע ,סדיילב רלור לע ידמימ

. 
 אציוע ,ביהלמ קחו ות התור וודיר

 תיבמ שדח קחטש

 הרבח לש הרידאה

 ןונגסב רוביג םע וז

 תאפקה ג( 110\11א תיבמ
 תוינוגילופה תא הטילבמ ךסמה
 -תלת ץורימב רבודמ לבא ,ולש

 .א0 גס 83%₪ לש ןונגסב םיקוח

 ןב\\ ברב
 האמה לא רזוח שטרמה ק'ג

 ,ולש העווזה ישעמלו םירשעה

 תיבמ שדח קחשמב

 קחשמה ,השעמל א[ טדפא

 145 2 תרבח ידי לע עצוב

 151 1 7מ הנורחאל םכל הרוכזה

 סיוויד סייר ןו'ג ומכ םימסרופמ םינקחש המכ םיפתתשמ קחשמב

 .ינאט ,שלוו לקר לש היפיפיה התיבו

 ה \ \\5 םז דוס וג ג\נ\\דו\\
 ררחשל הטילחה ןילמרג תרבח

 תואקתפרה קחשמל ןטשה תא

 ואדיו לש תוקד 90 ובו יתרקוי

 םירוטילקת ףילחמ וניכת)

 ידומע 400 םע (יטמוטוא

 יטרס ןונגסב לכהו טירסת

 םיררמצמו םילפא יכה המיאה

 ...םיריכמ םתאש

 ₪ \\\ט
 ס \\\) 0 \\\

 קושב אצמנ רבכ הזה קחשמה

 ןיבהל ולכות ,ומש יפל !ל"וחב
 הדומרב שלושמב רבודמש

 תרדיסל םכתא חקולש ,ינלטקה

 .תואקתפרה

 סו א רח. 0 0 - 
 [ \\\ף\\ט-

 הטילחה םוקאיו תרבח ,ןכ
 ללח םע ,זורפורקימב תורחתהל
 לע ססובמ קחשמה .9 קומע
 ,תויומדה ,היזיולטה תרדיס

 .דועו הרואפת ,םינקחש

 ד גס דס%- \\6 א \ס\\'< ₪
 \צס6\ אס

 ונווכתה וזה תורחתל קוידבו
 זורפורקימ .תמדוקה הקסיפב
 .הלשמ קחשמ האיצומ
 קחשמ םיחיטבמ זורפורקימב
 < םהיתולוק תא לולכיש קתרמ
 ד יחש אוה אלה ,ןטפקה לש
 ..ימקחשו רנטאש םאיליו
 ל . .!ורדיסהמ םיפסונ



 ד0\\ 5
 אס

 תרדיסמ עודיה ,ואָל לא
 תרבח לש "יראל" ,טיקחשמה

 .ןוויכ תונשל טילחה ,הרייס 5- |

 .הרייס תיבמ שדח תואקתפרה קחשמל םתס יארחא אוה םעפה

 .רתויב ההובג תוכיאב ריוצמ :
 קחשמה

 \\\ס\ \\\ 4(נ\\=פ ₪9\\ס \\
 66 0 אונ \\ו\

 .יס.יפה יכסמל רזוח ,םיריכמ םכמ םיברש .סנו'ג הנאידניא

 סטרא סקול .םירצרצק םינוקחשמ תרדיסב רבודמ םעפה
 ךות רומגל רשפאש והשמ ,ריהמ אוהש ,טסווק רוציל הטילח
 .תודמחנ תואקתפרה תרדיסל אצוי ידניא ,ךכ .םייתעש העש

 ר < ט [\(+-\\\\(ב
 תא הסנמ איה וב סטרא קינורטקלא לש ןושארה קחשמה והז

 ףסכ הברה .יביטקארטניאה עונלוקה ןונגסב תואקתפרהב החוכ
 .הנשה לירפא תארקל עיגהל רומאש ,קחשמב עקשוה ץמאמו

 \(כ[\ 6 \\
 ינפל אציש ,הזה םיצורימה קחשמ תא בהאש ימל הבוט הרוטב
 תרבחו ינדיתע ץורימב רבודמ .30-לו .יס.יפל הנשכ

 .ךשמה ול איצוהל תדמוע אוזא 6?

 ₪0 אג\\ 2
 ןוראבה אוה ,ךשמה תסריגל הכוזש ,וליפא קיתע ,ףסונ קחשמ
 םיסוטמ םע הסיט רוטלומיסב רבודמ .הרייס תיבמ םודאה

 .םלועה תמחלמ תפוקתמ

 ף\\ ס\\ד ַ
 רו\נוג\גסס |[

 תיבמ רוטלומיס הז םגו ריי--00606 77 %

 םעפה לבא ,הרייס
 יקמעמ לא םיללוצונא

 !דחוימב

 + <\םו\ו ₪ 2
 לודג החלצהל הכזש ,ידמימ-תלתה תוכמה 0%
 לב ברקב הכרבב לבקתה םג לבא ,ודנטנ'ג 0

 .טואנוגרא תיבמ ךשמהל התע '
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 לע ידמל ה
 ."ס.יפה יל

 וביכב : רבודמ םעפה

06 \₪ 
 | דה

 8 תרבחש ,תונמדזהה וז
 תויהל - םכל תנתונ 02
 טאריפה ,םיה דדוש
 - הירוטסיהב םסרופמה
 בלשמ קחשמה .ןקז-רוחש
 .היגטרטסאו תואקתפרה

+ \\60-+ 

 "ל
 < .ץיקב ונילא עיגי %-60)א! 3
 תננכתמ זורפורקימ תרבח
 המ לכמ הנוש תצק קחשמ
 = | ביהלמ לבא .םויה דע םתרכהש
 - 2 !תוחפ אל

 טמ60\\ ?
 הז שדוחל ףסונ ךשמה קחשמ

 עיגי קחשמה .556 אד 2 אוה

 םיבלש 30 םע שדוחה ךלהמב

 ,םימייאמ םיטובור 18 ,םישדח

 !ידועו קשנ ילכ

 ש ץייצל ילב ל דא

 >> .ונילא עיגו אוה 0 תארקל עיג

 יה םעפה
 .םירטפוקילההו



 ה וו

 ונוחבוע היחה - 0!₪| אוז תולעת | ושש

 .םיבר םיחבועל הכז רועא רוביפל ךשמה חלילע החי
 תוח'צר חרדמ רוקחל ןכנימל אצו' .חוחור 'די'צ חחבועמל אצאצ .ראירבג
 הועי'חבמ חו'וחתבהה .באז -'וענא לש "םתדובע" חו'הל תולוכיוע חו'העווז

 .הקד ףא ץיממחהל וצרת אל .וד-ה האמה 'הלושב תוושחרתמה חוררמצמו

 ."הידוגמזמנמ" ב הנוועארל הבועחנש ואדיוה חי'גולונכטב יושע

 .םירוטילקח ₪-ב הדרחו חהל

 מ"מיה- תיתרטועמ הר'קח

 חדחו'מה הקלחמב דבוע החא

 םידמלמ םוש ה'גטרטסאו קוענל

 דדומחהל דציכו גהנחהל ךיא
 םט"ג .ע ר'ראד

 היא" : ו וב , 5 7 ח חירצח םאה .רבועמ 'בצמ םע

 חונכסה לכ לש רבגחהל

 1 % חולודגה םירה חחאל חוברואה

 3 חואמ לש םה''ח ?ב"הראב

 םייולח עועבמ םיפח םיושנא

 הלועב .םהירע ןגהל ךלש חלוביב

 .םירוטילקח %-ב היצרומ'טו
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